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গ্রন্থকারের বশ-পরিচয় । 
শা 

নিজের জীবনী নিজে কি লিখিব ভাবিয়! পাই ন!, দেখায় 

মন্দ বলিয়৷ নহে আমার কিছু মূলধন নাই যে লিখি, তবে গর্ষের 

মধ্যে মহাপুরুষদের শোণিত ধমণীতে ; জানিনা কোন পুণ্যফলে 

এই একমাত্র গর্ধের বস্তটী শুাপ্ত হইয়াছি, আর জানিনা কোন 
কর্মমফলে এই প্রাতঃন্মরণীয় মহাপুরুষদের বংশে এ অধম স্থান 

প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের কে কলক্ষিত করিল । আমি যাহ! পাইয়াছি, 

হাহাত আমার পক্ষে বানের চত্র পাওয়া । দেব সদৃশ মহ- 
পুরুষদের যতে বাল্যে লালিত ও বদ্ধিত হইয়াছি ইহাই আগার 

গৌরবের স্মৃতি! আমার শ্তায় মন্দ ভাগ্য বোধ হয় কেহই নাই, 

স্ব্গার মহাত্াদিগের দ্বারা নির্বাচিত হইয়। যাহাঁকে পত্বীরূপে 
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং যিনি সংসারে আমার শান্তিরুপিণী 

ছিলেন, সহিষু গার চরমসীম! দ্রেখাইয়া তিনিও আজ পার্থিব 

লোচিনের অগম্য স্থানে গমন করিয়াছেন । আমার এখন স্থ্তিই 

মধুব, আবার আমার স্থতিই কষ্টদায়ক, যাহ! হউক ধাহাদের 
পবিভ্র শোণিত বলে জীবিত আছি, তাহাদের পরিচয় দিবার 

শমতা আমার নাই তবু পুণাশ্লোকের উচ্চারণের সভার আমি 

তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া যাহা! আমার সামান্ বুদ্ধিতে যোগাইল 

তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম । এ বংশে পুনরায় কোন মহাপুরুষের 

আবির্ভীব হইলে ইহা তাহার কোন ন। কোন উপকারে আমিতে 

পারে ইহাই আমার আনন্দের কল্পন। | 
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আজকাল সংসারে সকলেই নিজ প্রতিপত্তি সম্মান নাম 

ইত্যাদির জঙ্ক ব্যাকুল! এইরূপ ব্যক্তিদ্রিগের পরিচয় সাধারণের 

কর্ণে আইসে কিন্তু ষে মহাত্মাদিগের জীবন একটী ব্রত তাহারা 

সাধারণের অগোচরে থাকিতেই ভালবাসেন, বোধ হয় সংসারে 

মিশিলে, এ সংসারের আবৰলতা স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তাঁহার 

নিজ নিজ কর্তব্য সমাপন করিয়া অলক্ষিতে জীবনব্রত উদ্যাপন 
করতঃ নির্ধাণ মুক্তি লাভ করেন। 

মুর্শিদাবাদের সন্সিকট পলাশীর পার্ববর্ভী মহামপুর গ্রামে সাধক 
শিরোমণি শ্রীকাস্ত ভট্টাচার্য্য স্মার্ভ বাচস্পতির জন্ম হয় । মহ্ামপুর 

গ্রাম গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত । এককালে গ্রামটীতে বহু নিষ্টাবান 

মহাত্মার বাপ ছিল। শুনা যাঁয় গ্রামটাতে এত অধিক সংখ্যক 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাম ছিল যে প্রভাতে ছাত্রদিগের পাঠ ধ্বনি 

ভিন্ন কিছুই শুনা! যাইত না। এক্ষণে পুরাতন গ্রাম গঙ্গার 

পশ্চিম ধারে গিরাছে । এই শ্রামের ভঙ্গপ্রবণ অবস্থায় মুলার 

উৎপৃতি, মহুলার উন্নতির অবস্থা এখনও অনেকের স্থমিতে আছে 

কিন্ত মন্থমপুর এখন বেলডাঙ্গায় শ্মশানঘাট ভিন্ন কোন কিছুই 
নাই । কালের গতিতে কোন স্থান কি মত পরিবর্তন হইতেছে 

তাহা কে ধলিতে পারে । এককালে যে গ্রাম ব্রাহ্মণ বালকদ্দিগের 

বেদধ্বনি ও শান্তর চচ্চায় মুখরিত হইত আজ তাহা শববাহুক- 

দিগের অস্ভিম হরি ধ্বনিতে আলোরিত হইতেছে । যে মার্ত 

গঙ্গা এক দ্দিন ব্রাঙ্ষণদিগের সন্ধ্যা্চনা শ্রবণ করিতেন আজ 

তিনি কেবল অস্তিম তর্পণ বারিতে তৃপ্ত হইতেছেন । 

সাধক প্রবর শ্রীকাস্ত বঙ্গের বিখ্যাত নৃপতি আদিশুরের 
আনিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে ভট্ট নাতারণ হইতে পঞ্চ বিংশতি পুরুষ 
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অধংস্তন। ইনি সাগিল্য গোত্রিয়। সামবেদীয়, সাঙিল্যাসিত . 

দেবল প্রবর, সাম বেদাস্তর্গত কুতাৰি শাখা । ইনি একজন 

পরম নিষ্ঠাবান সাধক ও তান্ত্রিক ছিলেন । ইহার বাঁটীতে বিখ্যাত 

বিন্বমূলে পঞ্চমুণ্ডের আসন পঞ্চাশ বৎসর পৃব্বেও বিদ্যমান ছিল। 

এখনও বহু নরনারী সাধক প্রবরের কথায় ভীত হয়। ইনি 

অধিকাংশ সময় তপে অতিবাহিত করিতেন । শুনা ষাঁয় ইনি 

শব সাধন করিয়াছিলেন । গঙ্গাতীর এই সকল ক্রিয়ার 

অনুপযোগী বিশেষতঃ লোক বহুল বিধায় ইনি প্রান পল্প! প্রভৃতি 

অন্য নদীতীরে লোক সমাগম হীন স্থানে অধিকাংশ সময় 
অতিবাহিত কারতেন। ইনি অত্যন্ত বলশালী ছিলেন কোন 

বিষয়ে কাহার মুখাপেক্ষী ছিলেন না । প্রাচীন অবস্থায় , একস্থান 

হইতে অন্ত স্থান গমনাগম্ন অসুবিধা বোধে ইনি হুন্দর! নিবাসী 

মহিমাচরণ রায়কে দীক্ষা দিয়! নিজ ভক্ত উত্তর সাধকরূপে সঙ্গে 

রাখিতেন । প্রাচীন অবস্থায় সকল স্থানেই মহিমারায় ইহার সঙ্গে 

থাকিতেন। জানিনা কি গুণে মহিমা রায় ইহার কুপ। লাভ 

করেন, এই মহিমা রায়ের বংশই বর্তঙগান লাল গোলার রাজ 

বাহাছ্ুর। মহিম। রায়ের পুর্ব নিবাস গাঁজিপুর জেলায় পালীগ্রাম । 

কি কারণে ইনি স্বদেশ ত্যাগ করি! বঙ্গদেশে সুন্দরায় বাস করেন 

তাহা ঠিক জানা যায় না। ইহারা কৌশিক গোত্র, জমিদার 
ব্রাহ্মণ ( ভূমিহার ) ব্রাক্ষণের সকল ক্ষমতা ইহাদের নাই, যদিও 
ইহীদের প্রকৃত বিবরণ ঠিক জানা যায় না তথাপি বোধ হয় ষে 

সকল ত্রাঙ্গণ নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্ত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া- 

ছিলেন অথব1 যাহার নিজ তপোবলে সম্যক পারগ না হইলেও 

ব্রাঙ্ষণ হইয়াছিলেন উহার! তাঞাদেরই বংশধর । ইহীদের গোত্র 



[ 15 ) 

নানা শ্রকারের কৌবধিক, দড্রোনোয়ার, কপোযার ইতাদি। 
পশ্চিমের অনেক বড় লোক এই শ্রেণী । তথায় ইহার! ব্রাঙ্ষণকে 

প্রণামাদ্ি করেনঃ বছ দিনের কথা শিশু অবস্থায় আমি আমার 

স্বর্গীয় পিতৃদ্দেব সহ কাণীনরেশের নিকট যাই, সেই সময় দেখি 
মহারাজা রাভাঁসন হইতে উঠিয়া পিতৃদ্বেবকে ও আমাঁকে ভূমি 
হইয়। প্রণাম করেন ও পিতৃদেব আশীর্বাদ করেন। তদ্পরে 

বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন এই সকল হইতে ধারণ! যে 

ইচ্ছার! ব্রাক্ষণের সকল ক্ষমতার অধিকার হীন ব্রাঙ্গণ। পুর্ববজজন্মের 
নুরতি ৰলেই মহিমাচরণ এ হেন সাধক প্রবরকে উষ্টদেব 

পাইয়াছিলেন। ইহারা চিরকাল গুকুবংশের দানরূপে থাকিয়া 

সারে খ্যাতি অজ্ঞন করিতেছেন । মহিমাচরণ জোত জম' 

দ্বারা সংসারযাত্র। নির্বাহ করিতেন.। এই বংশ এতই গুরুভক্ত থে 

অদ্যাপি লালগোলার কালী মন্দিরে গুরুদেব শ্রীকান্তের নামীয় শিব 

গুরুভক্ভির নিদর্শন দেদীপামান আছেন । সাধক প্রবর শ্রীকান্ত 

লোকালয়ে দীর্ঘ সময় কদাপি থাকিতেন, সর্বদায় ইষ্ট চিন্তায় 
নিজ্জনে বাস করিতেন ) ইহার অনেক সময় পাঠাদিতে ব্যয়িত 

হ£ত। এই সাধক শিরোমণির পুভ্র পণ্ডিত শ্রীরঘুপতি স্তায়রদ্ 
১০৭৩ সালে মস্মপুরে জন্মগ্রহণ করেন ইনি অনেক শান্ত্রদশা 

এমন কি পারদিক ভাষায় বিশেব বুযুৎপন্তি লাভ করিয়াছিলেন, 

জ্যোতিষ শান্ত্রেও ইহাঁর বথেষ্ট প্রতিভা ছিল । তীক্ষ বুদ্ধি সম্পন্ন 

ও প্রগাড় পাগ্ডিত্য দর্শনে সকলেই ইহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির 

নেত্রে দর্শন করিতেন । তত্কালে নবাব গআলীবদ্দী এদেশের 

শীসনকর্ত। ছিলেন। তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন) ন্ভাঁয়রতু 

মহাশয়কে ইনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন । নবাৰ দরবাঁৰে 
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উভীকে সকলেউ বুড়া পণ্ডিত বলিয়! অভিহিত করিত। প্রাচীন 

তেজন্বী তীক্ষু বুদ্ধি সম্পন্ন ও বিদ্বান বলিয়া নবাব দরবার হইতে 
সাধারণে পর্যন্ত ইহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা ও মান্ত করিত। প্রাতঃন্মরণীয়! 

মহারাণী ভবাণী ইহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধ। ভক্তি কত্সিতেন। মহারাদী 

তার অনেক বিষয়ে পরামর্শ লইঙেন | হ্ন্বরা গ্রাম পদ্মায় ভগ্ন 

হইলে ইনি মহিম! রায়ের পুত্র দলেল রায় ও রাজনাথ রায়কে 

লালগোলায় বাদ করিতে আদেশ করেন। সভার মহাশয় 

তাহার পিতার শ্াায় কঠোর শন্মিক তপস্তায় অনেক সময় অতি- 

বাহিত করিতেন । সেই সময় পদ্ম। বর্তমান লালগোলায় পূর্ব 

দিকস্থ ভৈরব ( দামুষ) নায় খাত দিয়া প্রবাহিত হইত | শুনা 

যায এইস্থানে অনেক সময় তিনি থাকিতেন। লালগোল। 

বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গিপুর 

নব ভিভিসান মধ্যে লালগোল! থানার এলাকাধীন ৷ খুর্শিদাবাদ 

ভইতে প্ৰায় ১৮ মাউল ও লালগোলা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে 

* মাইল মধ্যে অবস্থিত । গত সেন্সাস্ কাঁলে ইহার লোক সংখ্যা 

২৩৯৮ হইয়াছিল, তন্মধ্যে পুরুষ ১২৮২ ও স্ত্রীলোক ১১১৬। 

ইহার মধ্যে শ্রীমস্তপুর স্থ্দর্শনগঞ্জ, গাঁবতলা, বোরবুলা, চাঁওয়! 

পাড়া, পাহারপুর শিকারপুর প্রভৃতি কয়েকটা বিভাগ আছে। 

পূর্বকালে এ স্থানটা অতি মনোহর ছিল! দুইদিকে প্রবাহিত 
নদী, বন উপবন, হুন্দর সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্তের আকর ছিল। 

কন কোলাহল পুর্ণ মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে স্থানটী বে স্পৃহনীয় না 

হইবে কে বলিতে পারে। ন্তায়রত্ব মহাশয়ের আদেশে তীয় 

শিষ্যদ্ধয় দলেল রায় ও রাজনাথ রায় লালগোলায় বাসস্থান নির্দেশ 
করতঃ বান করিতে আরস্ত করিয়া, আত্মীয় ্বজনকে সুন্দর হইতে 
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আনয়ন করাইয়া বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন লালগোলায় 

অধিকাংশ ইহাদের ্বজাতি জমিদার ( ভূমিহার ) ত্রান্গাপ। দলেল 

রায়ের দৈহিক শক্তি ও তেজন্বীত। দর্শনে তাহার গুরুদেব ভ্ভায়- 

রত্ব মহাশষ তাহাকে মহারাণী ভবানীর নিকট লইয়! ষান। 

পশ্চিমদেশীয় বলবান বলিয়া মহারাণী ইহাকে নিজ সৈম্তের 

সেনাপতি নিযুক্ত করেন। মহারাণী ভবানীর নিকট কর্ম্মই ইহার 

উন্নতির সোপান । নান! প্রকার কার্ধোর দ্বারা মহারাণীর সস্তোষ 
উৎপাদন করিয় প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ইসরা উভয় 
ভ্রাতায় পশ্চিম নিজ আদিম দেশ পালী যাইয়া বিবাহ করিয়। 

এথায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। মহারাণী ভবানীর অর্থে ধনশালী 

হইয়া দলেল রায় জমিদারী ক্রয় আরম্ভ করেন। দলেল রায়ের 

পুত্র শ্তাম সিং রায় ও রাজনাথ রায়ের ২ পুত্র নীলকণ্ঠ রায় ও 

গুরু প্রসাদ রায় । ন্যায় রত মহাশয়ের পাগ্ডিত্য এতদুর ব্যাপ্ত 

ছিল যে কালীঘাটের সাধক লক্ষ্মীকান্ত ত্র ন্ধটারীর প্রপৌত্র রাম 
কান্ত স্বপ্রাদিষ্ট হইয়া ১১৫২ সালে মহামপুরে উপস্থিত হইয়। 

গঙ্গাতীরে সন্ত্রীক দীক্ষ! গ্রহণ করেন। এই লক্ষীকান্ত ব্রহ্মচারী 

কালীঘাঁটে আসিয়! কালীক্ষেত্র প্রকাশ করেন এই লক্ষীকাস্তের 

শিষ্যে চণ্ডীবর চট্টোপাধ্যায়ের বংশ বর্তমান কালীঘাটের হালদার 

মহাশয়ের! ৷ লক্ষীকান্ত বাখর গঞ্জ জেলায় বাকপুর নামক স্থানের 

সিমালই বংশোষ্ভব ছিলেন (মিশ্রগ্রন্থ ) ইনি ব্রহ্গচর্য্য অবলম্বন 

করিয়। মেদিনীপুর জেলাস্থ বর্গ ভীম! নামক স্থানে তপস্ত। করপাস্তর 

সিদ্ধ হন। ইহার পুত্র রামরাম, তীয় পুত্র রামকান্ত | স্ভাক্সরত্ 

মহাশয় দীর্ঘদেহী ও বলশালী ছিলেন ইনি অত্যন্ত মাতৃভত্ত 

ছিলেন৷ মাতার অনুমতি ব্যতিত সামান্ত কার্যও করিতেন না । 
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ইহার মাতৃভক্তির উপন্তাস বৎ অনেক ঘটনা পরিবার মধো 
শুনা যায়) দলেল রায় নান! উপায়ে নিজ সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। 

লাঁলগোলায় বর্তমান রাজবংশের প্রাকৃত ভিত্তি তিনিই স্থাপন 

করেন। বর্তমান রাজা বাহাছুরের প্রধান সম্পতি মশিদা পরগণ। 

সেই সময়েই হস্তগত হয়। এই পরগণ। হস্তগত সম্বন্ধে নান! 

প্রকার প্রবাদ গুনা যায়) এক্ষণ তক তথাকার বাবতীয় 

কাগজে বামোর্ধে! শ্রীতূর্গ। শ্যাক্ষরের পর শ্বাক্ষর হয় এবং এ যাবৎ 

এঁ সম্পত্তি স্রীলৌকের নামে ছিল । দলেল রায়ের পুত্র শ্যাম সিং 
রাক্নের কান্দির নিকটবর্তী জমুয়া গ্রামে বিবাহ হয়। ইনি রাণী 
তারিণী বলিয়া! খ্যাত। 

্তাঁয়রত্ব মহাশয় ১১৬৩ সালে সম্ঞানে গঙ্গাগর্ভে জীবনলীল 

বিসর্জন করেন। শুনা যায় তিনি নিজে পদত্রজে আত্মীক় 

বন্ধু বান্ধবকে সঙ্গে লইয়া! গঙ্গাতীরে আসিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ 

করেন। 

স্যায়রত্ব মহাশয়ের একমাত্র পুত্র কাশীকান্ত ভট্টাচার্য ১১৩৩ 

সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পিতামহের ন্যায় উগ্রতপা ও 

সাধক ছিলেন। জীবনের তিনি অধিকাংশ সমস্ধ তপন্তায় নিরত 

থাকিতেন। জন সমাগম ও জন সংঘের মধ্যে তিনি থাকিতে 

আদৌ ভাল বাসিতেন না! ইহার নিষ্ঠা ও ভগবৎ প্রেম দর্শন 
করিয়া কামাথ্যায় মহারা'জ। তাহাকে বাধিক বৃত্তি দিতেন। তিনি 

দীর্ঘজীবি ছিলেন ন! কিন্তু যে সময় জীবিত ছিলেন তাহার 

অধিকাংশই কামাখ্যা পীঠে যাপন করেন। দলেল রায়ের 

্রাতুম্পৃত্র ও বর্তমান লালগোলার রাজ। বাহাছরের বৃদ্ধ গ্রপিতামহ 

নীলকণ্ঠ রায় ও প্রপিতামহ আত্মারাম রায় এবং পুত্র শ্তাম সিং 
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রায় ইহার শিষ্য ছিলেন। কালীঘাটের নন্দ কিশোর ভট্টাচার্য 

উহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন । 

গুরুদেবের সহায়তায় নীলকণ্ রায়ের নবাব দধবারের স্থবেদার 

অরুণ সিংহের কন্তার সহিত বিবাহ হয় এব অরুণ সিংহেক 

অতাবে এঁ কার্যা তিনি প্রাপ্ত হটয়াছিলেন; আত্মারাম রায়ও নবাব 

দরবারে কার্ধ্য করেন। বোধ হয় এই সময় এই কার্ষোর রাঁও 

পদবী প্রাপ্ত হন। রাঁজমহল হইতে রামপুর বোয়ালীয়! পর্যযশ্ত 

নে দশ্ম্যতম্ নিরারণের ভার ইহাদের উপর অর্পিত ছিল। 

বর্তমান রাজা বাহাদুরের পিভাহ সব্ব প্রথমে নবাব নাজিম 

দ্ররারে বসিবার মাসন প্রাপ্ত হন। 

কাশীকাস্ত ভট্টাচার্যের তিন পুত্র তন্মধ্যে মধ্যম পার্ধতিচরণ 

তর্কসিদ্ধান্ত ১১৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীকান্ত ভট্টাচার্যা 

১১৭৮ সালে সমাধি অবস্থায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। ইঙ্কার 

সাধবী পত্বী অভয়! দেবী সহমত গমন করেন। অদ্যাপি মধ্যম 

পুরের নিকট প্রাচীনারা অতার ঘাট বলিয়া থাকেন মধ্যম পুত্র 

৮ পার্ধভীচ:ণ প্রথমে শিষ্যের প্রতি কপাপরৰশ হনয়! লালগোলায় 

বাস করিতে আরম্ভ করেন । অদ্যাপি রাজ! বাহাদুরের কালী- 

বাটাতে শ্রীকাস্তেশ্বর শিবের পার্খে রঘুপতিশ্বর ও কাশীকান্তেখবর 

নাঁমীর মহাদেব গুকুভক্তির জলস্ত নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে । 
হায়! আজ সে গুরুভক্তি কোথায়? যে গুরুতক্তির দৃষ্টান্ত 

একলব্য অদ্যাপি হিন্দুর সমাজে আদরণীয় যে গুরু দক্ষিণার জগ্ঠ 

জীবনপাঁত করিতেও কুগ্ঠা বোধ করিত না। শাস্ত্রে যাহার 

আসন নির্দেশ করিতে না পারিয়। সহশ্রদল কমলোপরি স্থাপন 

করিয়াও তৃ্ঠ হইতে পারে নাই, যাহার মুখের বাক্য বেদ 
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ভাপেক্ষাও গুরুতর আজ কাল প্রভাবে সেই গুরুর আসন 

কোথায় ? আমরা ক্রমে আধ্য শোণিত ভীন হইতেছি। আজ 

কাল আর্থিক স্ুখই আমাদের স্থুখ। অবিনশ্বর সুখের প্রতি 

লক্ষ্য নাই। আজকাল গুরু পুরোহিত রাজ অঙ্গ অর্থাৎৎ জৌলস 
হাতি ঘোড়া যেমত থাকে তেমতি পুর্ব পুরুষেরা করিয়া 

গিয়াছেন, ভাড়াইয়া দিলে নিন্দা হয়, অনুণ্রহোৌপজিবী হইয়। 

থাক, কালের কি মাহাত্ম্য। কাল অনুযায়ী যাহা কিছু কঠোর 
নাহাই সহজ সাধ্য হইয়াছে । জানি না এ সংসারে গুরুপদ 

বাচ্য হওয়ার অপেক্ষা কগোরতম পদ কিছু আছে কি না। 

পার্ধতীচরণ তর্কসিদ্ধাস্ত ১১৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন । 

পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃমতৃহীন হয়েন। এই সময় তাহার 

জ্ঠষ্ঠের বয়স আট বত্সর, অকালে ইহারা গ্রাম্য পাঠশালায় 

অধ্যয়ন করিতেন । বালাকাল হইতেই পার্ধতী চরণের বিদা- 

শিক্ষা স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। সেই সময় মুল! পণ্ডিত 

গণের স্থান ছিল । ১২ দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যাশিক্ষ। 

জন্য মহলায় উপস্থিত হন । তৎকালে পণ্ডিত অগুলীর নিস্বার্ 

1বদ্যাদানে বহুদুর হইতে শিক্ষার্থী সকল উপস্থিত হইয়! গুরুগৃহে 
আবস্থান করিয়! বিদ্যাধায়ন করিতেন এই সকল পঞপ্ডিতমগ্ডলী 

নিজ নিজ ব্যয়ে অকাতরে বছ ছাত্রকে নিজ্গৃহে রাখিয়! বিদ্যাদান 

করিতেন । মহুলার এই সকল পণ্ডিতমওলী মধ্যে চিরঞজীব বাণীশ 

প্রধান বছু শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বালক পার্ধতী ইহার নিকট 
উপস্থিত হইয়া! নিজ অধ্যয়ন স্পৃহা! বিবৃত করেন। অল্প সময় 

মধ্যে বালকের তীক্ষ বুদ্ধি, সততায় ও তেজন্বীতায় বাগীশ মহাশয় 

মুগ্ধ হইয়া পার্ধতীকে নিজ পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে আরস্ত 
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করেন ও বিশেষ যত্ব করিয়া অধ্যপনা করাইতে লাগিলেন । 

এই স্কানে ৮ আট বৎসর অবস্থান করিয়! ব্যাকরণ স্থতি ও বেদান্ত 

অধ্যয়ন করেন এই সময় কার্ধ্য ঘটনায় পার্বতীচরণের প্রতিভার 

বিকাশ হয়। বালককে গ্রামবাসী সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধ। ও স্েহ 

করিতেন । ন্নানের সময় পার্বতী চরণ প্রত্যহ রাজকৃষ্ট দাস 

নামক জনৈক মুদ্দির দোকানে উপস্থিত হইয়া তৈল মাখিতেন । 
একদিন ঘটনাক্রমে পার্ধনির উপস্থিতিকালে জনৈক পরমহংস 
তথায় উপস্থিত হইয়! বাগীশ মহাশয়ের বাটীর রাস্ত! জিজ্ঞাস! 
করেন । উক্ত দাস বাগীশ মহাশয়ের বাটার রাস্তা দেখাইয়। দিয়! 

তাহাকে বলিতে আসন দেয় । কথ! প্রসঙ্গে পাব্ধতী চরণ 

জানিতে পারেন ষে উক্ত পরমহংস বাণীশ মহাশয়ের সহিত 

বেদাস্তর বিচার করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন । পার্বতী 

চরণ শ্রকাশ করেন যে, “বাগীশ মহাশয় আমার শিক্ষাগুরু, তাহার 

সহিত বিচারের পুর্বে আমাকে শাস্ত্র আলোচনায় ন্যুন করুন। 
কিন্তু আমি পূর্ব পক্ষ হইব না, আপনি পুর্ধপক্ষ হউন, অধিক 

কি যদি আপনাকে উত্তর দিয়! সন্তোষ করাইতে আমাকে 

আপনার দিকে মুখ প্রদর্শন করিতে হয় তাহা হইলেই আঁমি 

ন্যুন।” এই বলিয়। তিনি পরমহংসেব শ্রাতি পশ্চাৎ হইয়। 
উপবিষ্ট হন। ইহাতে পরমহংস লঙ্জিত হইয়া! পুর্ব পক্ষ হইয়া 
বেদান্তের বিচারে প্রবুভ হয়েন। ক্রমে অপরাপর টোলের ছাত্র- 

মণ্ডলী আদিয়! সমবেত হইতে লাগিল । এদিকে বেল! অপরাহ্ন । 

বালক পার্বতীর দ্নানাহার তখন পর্যন্ত হয় নাই। বাগীশ 
মহাশয় আহক সমাপস্তে তাহার মেহের পার্বতির অনুসন্ধান 

করিতে যাইয়। অন্তান্ত ছান্রের নিকট সকল অবস্থা জ্ঞাত হইলেন । 
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তিনি তৎক্ষণাৎ দোকানে উপস্থিত হইলেন। বাগীশ মহাশয়কে 
দেখিয়| পার্ধতীচরণ আসন ত্যাগ করিয়! দণ্ডায়মান হইলেন । 

পরমহংস আগন্তকৃকে ইন্সিত বাগীশ মহাশয় জ্ঞানে বলিলেন 

যে, “অদ্য আমি দাস্তিকতা সহকারে আপনার সহিত বিচারার্ধী 
হইয়! আসিয়াছিলাম, কিন্ত আপনার এই বালক ছাত্রের নিকট 

আহ্লাদ সহকারে নুযুনত শ্বীকার করিলাম । এরূপ তাক্ষ বুদ্ধি, 
দুঢ়ত৷ ও মিষ্টভাষী বালক আমার দৃষ্টিপথে এতক উপস্থিত হয় 
নাই ।” প্রাচীন বাগীশ মহাশয় আনন্দাশ্রবর্ষণ করিত্তে করিতে 

বালককে ভ্বদয়ে ধারণ করিয়া বলিলেন, প্বাব। পার্ধতি তোম! 

হইতে আমার মুখ উজ্জ্বল হইল,» এবং সকলকে সঙ্গে করিয়! 

বাটা আসিলেন। পরমহংস বালকের প্রতি আকৃষ্ট হইসসা এ দিন 

হইতে বিশেষ বত্বপহকারে তন্ত্রশান্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। 

মন্ুলায় আরে! ২ দুই বৎসর অবস্থান করিয়া পাঠ সমাপন জন্ত 

পার্বধতিচরণ নবদ্ধীপে গমন করেন। তথায় & পাঁচ বত্সর 

সায় পাঠ করিয়া পাঠ সমাপনাস্তে নিজ বাসস্থান মহামপুরে 

প্রত্যাগত হন । এই সময় তাহার বরক্রম ২৭ সাঁতাইশ বৎসর | 

ইতিমধ্যে তাহার জোষ্ঠ জগন্মোহন ভট্টাচার্য্য মাতুলালয় আরবপুরে 
বাইয়া! বিবাহার্দি করিয়। বাস করিতে খাঁকেন। সর্ধক নিষ্ঠ 

শিবনাথ মহৃযপুরেই পৈত্রিক বাঁটাতে কয়েকটা ব্যাকরণের ছাত্র 

লইয়। অধ্যাপন। করিতেছিলেন । পীর্বতিচরণ বাটা প্রত্যাগত 

হইয়া পুর্ববস্থলির রামেশ্বর চুড়ামণির কন্ত। শ্রীমতী গৌরমণি দেবীকে 
বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে ১২১২ সালে হরমুন্দরী ও ১২১৪ 
সালে শ্তামান্ুন্দরী ২ হই কন্ত! ভূমিষ্ট হয় । কনিষ্ঠা কন্তা ভূমিষ্ট 
হওয়ার পর তাহার স্ত্রী পরলোক গমন করেন । 
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তিনি মহামপুরে প্রত্যাগত হইলেই লালাগোলার বর্তমন রাজা- 
বাহাছরের পিতামহ রাও রাঁমশঙ্কর বায় সন্ত্রীক ও দলেন রাজের 

পৌত্র দেবীপ্রসাদ বাবু ও গুরুপ্রসাদ বাবু সন্ত্রীক যাইয়! দীঙ্গ 
গ্রহণ করেন | এই সময় হইতে ইহারা গুরুদেবকে লালগোলা 

আসিয়া বাস করিতে অন্ুরোধ করেন । এই সময় মহামপু 

গ্রামও অবনতি অবস্থায় অগ্রসর হইতে থাকে : প্প্রথম হইতে 

রামশক্করের প্রতি পার্বতিচরণের যথেষ্ট অনুরাগ দৃষ্ই হয়। নিত 
গুরু দর্শন মহা ভাগ্যের বিষয় এই সকল আলোচনা করিয়। 

ইহার] গুরু দেবকে লালগোলায় বসবাস করাইতে দুঁড়প্রতিজ্ঞ 

হয়েন। 

তর্ক সিদ্ধান্ত মহাশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ছিলেন 
অদ্যাপি তাহার হন্ডের “বিশাল বন্ম ও ভরবারি সযত্বে রক্ষিত হইয়! 

তাহার বলবতাব প্রমাণ দেখাইতেছে । নিতাস্ত অনুরুদ্ধ হইয়া 

অবশেষে ১২১২ সালে লালগোলায় তিনি বাস করিতে ক্তনিশ্চয় 

করেণ। পৈত্রিক নিদর্শনস্বরূপ মহারাণী ভবানির দত্বা সামান্ত 

ব্রন্মস্তর ও আঅস্থাবরের মধ্যে কতকগুলি প্রাচান পুথি ও তাহার 

নিজ বর্ম ও শুরবারি এবং দুর্গ প্রতিমার পাট ও অপরাজিত' 

তিনি গ্রহণ করিয়!' বক্রী সমুদায় স্থাবর অস্থাবর ভ্রাতাদিগকে 

দির! আইসেন | অদ্যাপি তাহার আনীত পাটে ছুর্গোৎ্সব 

হইয়! থাকে । সন ১২১২ সালের ২২ চৈত্র তিনি সর্বপ্রথমে 

লালগোলায় উপস্থিত হন। রাও রামশস্কর ও দেবীপ্রসাদ বাবুর 

দত্তক রামন্ুন্দর রায় প্রভৃতি সকলে মহ! সমাদ্দরে তাগ্ধাকে শ্রহণ 

করেণ( তৎকালীন রদুনাথ বাটীতে তাহার বাসস্থান স্থির হয়। 
রাও রাঁমশঙ্করের প্রভাতে শহ্যাত্যাগ করিয়া গুরুমন্দির দর্শন হয় 
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এই ইচ্ছায় বর্তমান স্থান মনোনীত হয়। ১২১৩ সালের ১লা 

বৈশাখ কষ্টপুরনিবাপী ৬ রামানন্দ বাবু তার শ্রীমস্তপুরস্থ সম্প- 

নথিতে বর্তমান বাসস্থান নির্দেশে ২/ ছুই বিঘা, নিষ্কর ভূমি দান 
ব্রেন । রাও সাহেবের আদেশ ক্রমে কীঁচ। বাটা প্রস্তুত হয়) 
১২১৩ সালের ২রা বৈশাখ রামসুন্দর বাবু তাভার পিতার শ্বর্গার্ে 

২১৫১ তুষ্ট শত একার টাক! মশিদ। সম্পত্তির তোগন্সারীকে দ্বিতে 

হইবে এই মত সনন্দ দেন। অদ্যাঁপি সেই সনন্দ অনুযায়ী উক্ত 

নম্পত্তির মাপিকের অংশ মত টাঁক। দিষা থাকেন। বাটা 

প্রস্তত হইলে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ১২১৩ সালের আধাঁড মাসের 

৫ই তারিখে পড়ী গৌরমণি দেবী ও প্রথমা কন্ত! আনয়ণ করেন। 

ষে দিন তাহার পত্বী কন্! লইয়। লালগোলায় বাসভবনে প্রথম 

প্রবেশ করিয়াছিলেন এ দিন স্বহস্তে তিনি একটা জুইবুক্ষ রোপণ 
করেন। অদ্যাপি সেই জুই বৃক্ষ পবিত্রভাবে তাহার বংশাবলির 
বারা রক্ষিত হইতেছে : হায়! এই জুই বৃক্ষ ১২১৩ সাল হইতে 

এই শতাব্দী ধরিয়া এই পরিবারের শুভাশুভ ঘটন। অবিচলিত 

নেত্রে লক্ষ্য করিতেছে । ধেন বিশ্বনিয়স্তা এই পরিবারের পাপ 

পুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান জন্য তাহাকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 

স্থির, অবিচল, নিব্বাক অবস্থায় স্বতাবের উৎপীড়ন সন্থ করিয়। 

সেযে এই পরিবারের কি দেখতেছে তাঁহ। ভগবানই জানেন। 

কালের কত কঠোর আঘাত এই নির্বাক জীব সহা করিয়াছে এবং 

জানিনা! আরো কত দিন সহ করিবে । এই পরিবারের কত 

উত্সবের আনন্দধ্বনি, আবার কত মুত্ার হাহাকার, ক উৎসবের 

আলোকমাঁল! আবার কত বতাধিকানয়ী রজনী হার স্তাক্স কে 

দেখিয়াছে ? যেন এই পরিবারের সমবেদন! ও সম হুঃখার 
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স্কায় সে সমুদায় পরিবারবর্গের সহিত সমভাগী হব ভোগ 
করিতেছে ! এ পরিবারের এমন সাক্ষী আর কেহ নাই। 

আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, পৈত্রিক সম্পত্তি ও বাসস্থান ত্যাগ 
করিয়। একমাজ রামশক্করের শ্রন্ধা ভক্তির উপর নির্ভর করিয়! 

তর্কসিপ্বস্ত মহাশয় লালগোলায় বাস করেন । ব্রান্ধণের সরলতার 

প্রক্কষ্ট উদাহরণ ইহ! অপেক্ষা! কি হইতে পারে? এই রামশক্করের 

ভবিষ্যত বংশ কি হইতে পারে অথবা! রামশঙ্করই যন্দি কোনরূপ 

ভিন্নমতি হয় তখন ষে তাহার বা তাহার বংশাবলির অপমানের 

ইয়ভ। থাকিবে না। নিশ্চিত বস্ত ত্যাগ করিয়। অনিশ্চিতের 

আশ্রক্স বুদ্ধিমত্তার কার্ধ্য নহে । ইহা কেবল তাহার সরলতা ও 

রামশস্করের প্রতি গ্রগাঢ় ভালবাসার ও পুত্রবৎ ন্নেহের পরিচায়ক 

ভিন্ন কিছুই নহে। ১২১* সালের ৩রা মাঘ তারিখে গুরুপ্রসাদ 

তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়কে ৫॥১ জমি নিস্কর দান করেন। এই প্রথম 

নিষ্কর ভূমি প্রাপ্তি । অদ্যাপি ইহার বংশধরেরা এই নিস্কর ভোগ 

করিতেছেন । 

এই সময় ৬রবমন্ুন্দর রায়ের বিধবা পদ্ধী রাণী সরশ্বতীর 

সহিত বৈষয়িক নানাপ্রকার বিবাদ উপস্থিত হয়) ইহাদের 

বংশাবলি দৃষ্ট করিলেই বুঝ! যায় ষে রামশঙ্কর কি প্রকার বুদ্ধিমান 
ও চতুর প্রকৃতির লৌক ছিলেন । তখন সদর দেওয়ানী আদালত 

কাঁলকাতার ছিল। মোকর্দমা গুরুতর ভাবেই হইতেছিল। 

ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করিতে হইলে রাও পাহেরের বৈষ- 
ফিক ইতিহাস লিখিত হয় । যাহ হউক, এই মোকর্দমার উপরই 

রাও রাসশস্করের এশ্বব্য নির্ভর করিতেছে রাও রামশঙ্কর নিতান্ত 

কাতর হইয়। পরিলেন তাহার এই কাতরদ্1 দেখিয়া! গুরুদেব 
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চিন্তিত হইলেন । অবশেষে রাণী সরম্বতীকে অনুরোধ করাইঝা 

সম্পত্তি কট ॥%* দশ আনা 1০ ছয় আন! করিয়। দিলেন। কি 

আশ্চর্য দৃষ্টাত্ত। এক পক্ষ গুরুর প্রতি শ্রগাড় দাচ্য, যে বিষয় 
লোভে মানৰ সহম্র সমর নরহত্যা করিতেও ইতঃস্তত করে না 

এক গুরুদেবের আদেশে অন্লান বদনে তাহ! ত্যাগ! কি আশ্চর্য 

গুরুভক্তি! আবার রামশঙ্করের প্রতি গুরুদেবের কি দাঢা ম্বেহ। 

কি উপায়ে রামশস্করের উন্নতি ইহাই যেন গুরুদেবের সর্বদা ইষ্ট 

প্রার্থনা | গুরুদেবের এ অন্থকম্পা না পাইলে আজ হয়ত ইহার 

অগন্করূপ হইত | হায় কালে সে সরলতা, সে পবিত্রতা কোথায় 

গেল! রামশ্করের উন্নতির মূল কারণ গুরুদেব ইহা রামশঙ্কর 
নানাপ্রকারে স্বীকার করিতেন | 

১২২৪ সালে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তাহার হরন্ন্দরী ও শ্তাম।- 

নুন্দরী নামিকা৷ ২ ছুই কন্ার চুমরিগাছ নিবাসী কৃষ্ণচন্্র তট্টাচার্য্য 
ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য; হুট ভ্রাতার সহিত বিবাহ দেন। কিছুদিন 
পরে জ্োষ্ঠ। কন্ত। হরন্থন্দরী বিধব! হইয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে 

থাকেন। ১২২৩ সালেই তর্কসিদ্ধীস্ত মহাশয়ের বর্তমান সমসের- 

পুৰ নিবাসী গদাঁধর সান্তালের প্রথম! কন্তার সহিত বিবাহ হয়। 

১২২৫ সালে গুথম। কন্তা ভবস্ন্দরী ১২২৭ সালে দ্বিতীক্া কন্তা 

ত্রিপুরাস্থন্দরী ও ১২২৯ সালে পুত্র শ্রানাথ বিদ্যাভূষণ জন্মগ্রহণ 
করেন, তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের এই সময় রাজধানীর প্রাপ্য ভিন্ন অন্ত 

কোন উপায় ছিল না। প্রতাভ রামশস্করের বাটা হইতে আহার্যয 

আমিত এমন কি প্রত্যহ /১ একসের হুপ্ধ বহুদিবস পর্য্স্ত ব্যবস্থা 

ছিল। প্রতি রান্রে কালীবাটা ও রঘুনাথ বাঁটা হইতে ৩২ খান! 

লুচির ব্যবস্থা! অদ্যাঁপি তাহার বংশধরেরাঁ পাইয়| থাকেন। সিধ! 
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১২৯০ সালে ও ছুদ্ধ ১৩০৮ সালে বন্ধ হয়। ১২৩৩ সালে আগ্মি 

দাহে সমুদধান্র বাটা নষ্ট হইয়া যায়, এমতে বাঁও সাহেব নিজ 

গুরুদেবের মন্দিয় প্রস্তত করিয়া দেন । বর্তমান বাটার অধিকাংশ 
১২৩৩ জালে নির্দিত, স্থানের অপ্রতুলতা বিবেচনায় কৃষ্টপুরনিবাশী 
শ্তামানন্দ রান ১২৩৩ সালে ৫ই মাঘ তারিখে সনন্দ দ্বারা ২/ ছুই 

বি! জমি নিষ্কর বাস জন্য দান করেন! ইহীারই পিতা পূর্বে 
২/ দুই বিঘা! জমি দান করিয়াছিলেন । ইহারা অন্ডি সম্মানিত ও 

প্রাচীন বংশ । এককালে ইহাদের যথেষ্ট প্রশ্বর্ধয ছিল। কিন্ত 
কালের প্রভাবে সে সকল অস্তরিত। এখনও এতদ্দেশের সকলে 

ইহাদ্দিগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন । শ্যামানন্দ বাবুর পুঞ্ত 

কুপ্জমোহন রায় অতি অমায়িক ও উচ্চদরের সামাজিক মহাশয় 

বাক্তি। তর্সিদ্ধান্ত মহাশয়ের পৌত্র কালীব্রন্ম ভট্রাচার্ধ্য 

মভীশয়ের দহিত উহার যথেষ্ট হদ্যত ছিল বালো ও যৌবনের 

অধিকাংশ সময় ইহারা একত্রে যাঁপন করিয়াছেন । রামানন্দ বাবু ও 
শ্যামানন্দ বাবুর ভূমির দান হইতে বুঝা যায় যে, ইহার] এই 
বংশকে বিশেষ শ্রদ্ধার নেত্রে দেখিতেন । ধাহারা কুঞমোহন 

বাবুর বাবহার দেখিয়াছেন, তাহারা তাহ! চাক্ষুষ উপলদ্ধি করিতে 

পারিক্াছেন। বর্তমান কুঞ্জমোহন বাবুর জামাতা কুলদাপ্রসাদ 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আছেন, ন্চিনি সদালাপি ও হদয়বান। 

১২৩১ সালের ১১ই ফাল্তুন ১২৩৬ সালের ২৫এ ফাস্তুন ও ১২৪০ 

সালের ২রা আশ্বিন রাও সাহেবের মাত পুরশ্ঠরণ করিয়া তিনটা 

আঁম বাগান দান করেন। ১১৪০ সালে শ্তামান্ন্দরী বিধবা হুন। 

তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় দৌহিত্রত্ব়কে আনয়ন করিয়। নিজ বাটীর 
সন্নিকটে 18 নয় কাঠা জমি দান করির! বাস করান এবং রাও 
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সাহেব এই পরিবারের জন্ত মাসিক ₹২টাকা! বৃতি দান করেন। 
তাহার বছুকালাবধি ইহা ভোগ করিয়াছেন, অধ্যাপি এই বংশ 

লালগ্োলায় বাদ করিতেছে। হছুলাদেবী রাণী সরস্বতী ও রাও 

সাহেব ক্রমশঃ বহু নিষ্কর ইই&দেবকে দান করেন। রাঁও সাহেৰ 
প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গুরুর নিকট উপস্থিত হুইয়া! গভীর রাত্রি পর্যস্ত 

উভয়ে নানাপ্রকার কখোপকখন করিতেন । প্রত্যহ গুরু দর্শন 

তাছার চরণোদক পান ও প্রসাদ ভক্ষণ তাহার নিয়মিত কর্তব্য 

ছিল। আধ্যাত্মিক বৈষয়িক সকল বিষয়ে গুরুর উপদেশ তিনি 
আগ্রহ সহকারে লইতেন। আমার গুরুর কিসে সন্তষ্টভাবে 
দিনপাত হয় তজ্জন্ তিনি তীহার সম্পত্ি মধ্যে বহতর নিস্কর দান 

করেন। ১২৩৬ সালে তর্কসিদ্ধাত্ত মহাশয় তাহার দ্বিতীয় পক্ষের 

কন্তাঘ্বয়ের বিবাহ মহল নিবাসী নবকুমার সান্যাল ও ব্রজমোহন 

সান্যালের সহিত দেন । .এই কন্তাঁর বংশেই রায় রামত্রক্ম সান্যাল 

বাহাহুর ছিলেন । অদ্যাপি এই বংশ বিদ্যমান আছে। ১২৪৪ সালে 

তর্কসিন্ধাস্ত মহাশয় তাহার পুত্র শ্রামাথ ভ্টাজার্যযের সহিত মন্ছুল৷ 

নিবাসী রামধন চূড়ামণির প্রথমা দকন্তা মধুসুদ্দরী দেবীর সহিত 
বিবাহ দেন । চুড়ামণি মহাশয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
ছিলেন। অদ্যাপি এতদ্দেশে সকলে শ্রী বংশকে পাঁজিকার 
ভট্টাচার্য বলিয়া আখ্যা দেন। কয়েক বৎসর পূর্ব পর্য্যস্ত 

মুলার হস্তলিখিত পঞ্জিকার আদর বথেষ্ট ছিল। চূড়ামণি 
মহাশয়ের পৌত্র বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য গত ২ বৎসর হইল অপুদ্রক 
অবস্থার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । ভট্টাচাধ্য মহাশয় অতিশয় 

সরল ও অমান্সিক ব্যক্তি ছিলেন) তাহার সরলতা ও পর হঃখে 
কাতরত| দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। অনেকগুলি ছাত্র লাল- 

| খ 
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গোল৷ তর্কসিদ্ধাত্ত মহাশয়ের নিকট আসিয়া নান! শাস্ত্র অধ্যয়ন 
করিত। কয়েকটি দি এখানে তন্ত্র অধ্যয়ন জন্স তাহার নিকট 

ছিল। শ্রীনাথ ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় পিতার নিকট ব্যাকরণ, কাবা, 

স্বৃতি ও দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । বাল্যকাল হইতে 

তিনি কঠোর তাপস ছিলেন। বহুদছুর দেশ হইতে অনেক গণ 
মান্ত পণ্ডিত তন্ত্রশান্ত্র অধ্যয়ন জন্ত আগমন করিতেন। শুনা 

আছে সংস্কৃত কলেজের বেদাস্ত অধ্যাপক পগ্ডিত নিমাই চাদ 
শিরোমণি প্রায় ২০ ব্সর তন্ত্রের উপদেশ জন্চ এখানে বাস 

করিয়। গিয়াছেন। কুষ্টপুর নিবাসী কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য যদ্দিও 

তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের নিকট তন্ত্রের উপদেশ লইতেন তথাপি 

ভর্কসিদ্ধাস্ত মহাঁশর তাহাকে নিজ উত্তর সাধকবৎ প্রিয় দেখিতেন | 

অনেক সময় তিনি কৃষ্টপুর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান 

করিতেন। ভট্টাচার্য মহাশর সকল বিষয় তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের 

উপদ্দেশ লইয়! কার্ধা করিতেন । তাহার পুত্র তারিণী শঙ্কর 

ভট্টাচার্য তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের নিকট দর্শন পড়িতেন, এবং 

দীক্ষা গ্রহণ করেন। তান্ত্রিক যাঁবতীল্ন কার্যে কালীশঙ্কর 

ভষ্টাচাধ্য তর্কসিদ্ধান্ত মহাশনের উত্তর সাধক থাকিতেন। তিনি 

ভিন্ন তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের ক্রিয়ার দ্বিতীয় আর কেহই ছিল 

না । এই ভট্রাচার্ধ্য মহাশয়ের দৌহিত্র মহেশচস্ত্র ভট্টাচার্য্য শ্রীনাথ 
ভষ্টাচার্য্ের নিকট ব্যাকরণ স্থৃতি ও তন্ত্র অধ্যয়ন ফরিতেন। 

কালীঘাঁটের নদগকিশোরের পুত্র দুর্গাদান ও ঘনস্তাঁম সম্ত্রীক 

এখানে আপিয়! দীন্ষ! গ্রহণ করেন। ১২৪৬ সালে তর্কসিদ্ধাত্ত 

মহাশয়ের পৌন্র কালীব্রক্ম ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। এই সময 

রাও সাহেবের বাটী হইতে তিনি বার্ষিক প্রাপ্গ ২০০০খহাজার টাক। 
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প্রণামী পাইতেন । ১২৪০ সালে রামশক্কর রায় নগদ ৫০০০২ পাঁচ 

হাজার টাক! ও ৫০ পঞ্চাশ বিঘা! জমি নিস্কর একটী মহাপুরশ্চরণ 

করিয়া গুরু প্রণামী দেন। রাণী সরম্বতী একটা মহাপুরশ্চরণে 

২০০০২ ছুই হাজার টাকা ও ১০০/ এক শত বিঘ! নিষ্কর ভূমি 

প্রণামী দেন, হুল! দেব্যা একবার পুরস্চরণ করিয়া ৫০/ পঞ্চাশ বিঘা 

নি্ধর জমি ও ১০০০২ হাজার টাঁকা নগদ প্রণামী দেন। এইন্নপ 
দান সনন্দে পাওয়া সায় ইহা ভিন্ন সামান্ঠ সামান্ত নান! কার্ধ্য 

নিক্কর ভূমি দান উল্লেখ পাঁওয়। যায় । এই সকল হইতে স্পষ্ট ধারণা 
হয় ষে গুরুদেবের সখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কত বেশী লক্ষ্য ছিল। 

ইতিমধ্যে তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয় পিতা ও মাতা, পিতামহ ও 

প্রপিতামহ এবং নিজ নামে তিনটা শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এবং 
ছুই বাঁর গয়া, কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি তীর্থ দর্শন করেন। 
তর্কসিদ্ধাত্ত মহাশয়ের জীবনী হইতে বুঝা যায় যে তিনি তান্ত্রিক 

সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ গণ্য ও ক্ষমতাশালী মহান্ ব্যক্তি ছিলেন । 
রামশঙ্করের হিতসাধন জন্য সর্বদা তিনি কায়মনোবাকে) চেষ্টিত 

থাকিতেন। নিজ নির্বাণ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন রাম 

শহরের উন্নতি. কামন। অহঃরহ তাহার অন্তঃকরণে ছিল । শিষ্য 

রামশঙ্করও তন্রপ, সর্বদা গুরু আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া পালন 

করিতেন। এক পক্ষে শ্রগাচ দাঢ্য ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস 

অপর পথে তদ্রুপ একান্ত স্নেহ ও ভাঁলবাস। । রাঁমশঙ্করের জীবনী 

হইতেও বুঝা যাঁয় যেন একটা ত্রশ্থরিক বলে তীহাকে জোর. 
করিয়! উন্নত করিতেছে এই প্রশ্বরিক বল আর কিছুই নহে কেবল 
প্রকাস্তিক গুরু বা ইষ্ট বল। রামশক্কর এ বিষয় পদে পদে স্বীকার 

করিয়। গিয়াছেন ও বিশ্বাসের প্রমাণও দেখাইয়াছেন। 
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তর্কসিদ্বাস্ত মহাশয় ১২৫১ সালে মহাভারত বাটাতে পাঠ 
করান। তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের খ্যাতি বছ দেশব্যাপ্ত ছিল। এই 

মহাভারতের সুযোগে রাজা গঙ্গাধর এখানে আসিয়া তাহার 

নিকট ২ দ্রই দিন অবস্থান করিয়া! যান 

১২৫২ সাল হইতে তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের শরীরের অবস্থা তিনি 

ভাল বোধ করিতেছেন না ব্যস্ত করেন। যদিও বাঁহিক দৃশ্তে 
সেমত কিছুই লক্ষিত হইত ন। তথাপি তিনি নিজ শরীর কর্মে 

অপটু হষ্টতেছে মত প্রকাশ করিতে থাকেন ১২৫৩ জালের 

প্রথমে শরীরের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। অবশেষে ২২শে বৈশাখ 

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাপূজাদি সমাপন করিয়! আহারাঁদি না করিয়া রাম- 
শঙ্কর ও গুরুপ্রসাদ বাবুর পুত্র বৈকুষ্ঠবাবুঃ রাণী লক্ষীশ্বরী ও রাণী 
সরশ্বতী প্রভৃতি সকলকে সংবাদ দিয়া আহ্বান করেন । অবিলম্বে 

সকলে আগমন করেন) সকলে উপস্থিত হলে প্রতোককে 

বখোৌচিত উপদেশ দিয়া নিজ পুর্রকে কতকগুলি কর্তবা জ্ঞাপন 

করিয়া মৌনীভাবে অবস্থান করেন। সন্ধার পর চক্ষু উন্দমীপন 
করিয়। নিজ উঠানে লইয়া যাইতে ইঙ্লিত করেন । পুত্র শ্রীনাথ 

পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন 1 রামশস্কর, বৈকুষ্ঠবাবু প্রভৃতি সকলে 

তাহাকে উঠানে ঝুশাসনে শয়ান করাইয়া দেন। হস্ত উত্তোলন- 
পূর্বক সকলকে আশীর্বাদ করিরা ইষ্ট চিস্ত। করিতে করিতে 

দেহত্যাগ করেন । রামশঙ্কর শোকে মৃচ্ছিত হটয়া পড়েন। 

রামশক্কর উহার পর প্রায়ই বলিতেন, “আমার যে বলে এ উন্নতি 
সে বল অস্তহিত হইয়াছে |” 

তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের শ্রান্ধ মহা সমারোছে সমাধা! হয়| 

পিতলের একটা ও চাদির একটা ছুইটী দানসাঁগর শ্রান্ধ হয় । সকল 



[ ১1/০ ] 

ব্যয় রামশঙ্কর বহন করিয়াছিলেন ৷ তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের মৃত্যু- 

কালে তাহার পুত্র শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ ব্যতীত পৌত্র কালীব্রহ্ষ 
ভট্টাচার্ধ্য ও দৌহিত্র ছুর্গাগতি ভট্টাচাধ্য, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও 
কষ্ধধন সান্তাল ও জামাতা নবকুমার সান্তাল ও ব্রজমোহন সান্তা 

জীবিত ছিলেন। পিতৃবিয়োগ কালে শ্রীনাথ বিদ্যাতুষণের 

বয়ঃক্রম ২৪ বখসর। এই বয়সেই তিনি অনেক গুণে গুণবান 

ছিলেন । পিতার নিকট ব্যাকরণ ও স্থতি পাঠ সমাপন করিয়া" 

ছিলেন । তাহার জীবনীর অধিকাংশ তাহার পিতামহের সায় । 

কৃচ্ছসাধ্য তপ ভিন্ন তাহার অন্য কোন কার্ধ্য ছিল না। তাহার 

কঠোর তপন্তা ও তাহার ফলাফল বাহার! দেখিয়াছেন তাহারা 

ভিন্ন অপরে বুঝিতে অপারগ। তাহার অলোকসামান্ত রূপ 

দেখিয়া ও কার্ধ্যাদি দৃষ্টে বোধ হয় যেন কোন শাগত্রষ্ট দেবতা 
পৃথিবীতে বিচরণ করিতে আসিয়াছিলেন | যদ্দিও কয়েকটা ছাত্র 
ছিল ৬থাপি ইহার সময় প্রায় সর্বদ। পুজা! জপাদিতে ব্যয় হইত 

রাও রামশক্করের পুত্র মহেশ নারায়ণ ও বৈকুগ্ঠ বাবু ও তাহার 

ভ্রাতারা তাহার মন্ত্রশিষা ছিলেন । কালীঘাটের ছুর্গাদাস ভট্টাচার্য 

ও ঘনশ্তাম ভষ্টাচাধ্যের পুত্র কন্তার! ইহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ 

করেন । রামশক্কর গুরুপুত্রকে গুরুর সায় সর্ধদা দেখিতেন ও 

পৃব্বের স্তার আসিয়! প্রত্যহ উপদেশ লইতেন। বিদ্যাতুৃষণ 
মহাশয়ও অনেক নিস্কর ভূমি প্রাঞ্ধ হয়েন। ইহার ক্রমান্বয়ে 

তিন কন্ত! হয় কিন্তু তাহারা শিশু অবস্থায় মারা যায়। রাণী 

সরত্বতী এই সময় গুরুদেবের সমুদয় অভাব নিবারণ মানসে 

৩০০০২ তিন হাজার টাকার লাভের, সম্পত্তির দানপত্র গোপনে 
প্রস্তুত করেন ও কেবল প্রধান কর্মচারী জগন্নাথ মিশির অবগত 



| ১1০ ] 

ছিল। উক্ত মিশির রাণী সরস্বতীর শ্বাশুড়ি ভাবি উত্তরাধিকারী 
রাঁণী লক্গীশ্বরীর সহিত যোগ করিয়া কম টাক! মূল্যের ষ্্যাম্পে 
লেখাপড়া করান হয়। অর্থাৎ যাহাতে আইনত কোনরূগে 

সিদ্ধ না হয়। এই দলিলের সন ১১৪৬ সাল, ২৮ ভাদ্র । এই 

দলিল গোপন করার জন্য জগন্নাথ মিশিরকে রাণী সরস্বতী কাঁশীতে 

একটা বাটা দান করেন। অদ্যাঁপি উক্ত মিশিরের বংশাবলী এই 

বাটীতে বসবাঁস করিতেছে । রাণী সরম্থতী মৃত্যুকালে এ দলিল 
গুরুপুত্রকে দিয়া ধান। শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ এঁ দলিল আনিয়। 
রামশঙ্করকে দেন। রামশক্কর দলিল দেখিয়াই সকল বুঝিতে 

পারেন ও রাণী লঙ্ষীস্বরীকে দেখাইতে বলেন । রানী লক্ষীশ্বরীর 

গুরুবংশের উপর ক্রোধ পূর্বব হইতেই সঞ্চিত ছিল এই সমস্ে 
তিনি স্পষ্ট বলিলেন, “আমাকে ত গুরুদেব পথে বসাইয়া গিয়।- 

ছেন, আপনাদের রাঁমশস্করই সমস্ত আমাকে কিছু বলিবেন ন।”» 
এই ব্নরই রামশক্করের মাতা পরলোকগমন করেন। রাঁমশঙ্কর 

সর্বদ। গুরুপুত্র সেবায় তৎপর থাকিতেন এমন কি সময় সময় 

তাহার এই কঠোর তপস্। দেখিয়। আশ্চর্য হইয়! এ কচ্ছসাধ্য 

তপস্ত! হইতে বিরত হুইতে অনুরোধ করিতেন । 

১২৫৮ সালের আশ্বিন মাসের বোধন যীর দিবস বিদ্যাভৃষণ 

মহাশয়ের জর হয়| তাহার ছাত্র মহেশ নারায়ণ পুজ! করিতে- 

ছিলেন অবশেষে নবমীর দিন মহিষ উৎসর্গের পর আর বসিয়া 

থাকিতে না পারায় শয়ন করেন। বিজয়ার দিন সামা জর হয়, 

দ্বাদশীর দিন গল্গাতীর লইয়। যাইতে আদেশ করেন। কিন্ত 

শারীরিক "অবস্থা দৃষ্টে ভাল হইন্বার আঁশ! করিয়া রামশঙ্কর ইতভ্ততঃ 

করেন তাহাতে তিনি বলিরাছিলেন, প্রামশঙ্কর অদ্য ভাল 
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দেখিতেছ কলা আমাকে কি মতে রক্ষা করিবে ?” পর দিন 

ত্রয়োদশী, সে দিন প্রাতে বেশ ভাল ছিলেন বেলা ৩ তিন্টার পর 

হঠাৎ অবস্থা মন্দ হইন্তে থাকে, তখন রামশঙ্করকে বলেন তুমি 

ক্ষুদ্ধ হইও না । কালীব্রদ্ম থাকিল তুমি কর্তব্য করিও এক্ষণে 

বৈকুঠ দাদ ও রামশক্কর দাদা আমায় উঠানে লইয়া চল। উঠানে 

কুশীসনে তৎক্ষণাৎ লইয়! যাওয়! হয়। ইষ্ট চিন্তা করিতে করিতে 
তিনি দেহত্যাগ করেন । 

ইন্টার আদ শ্রাদ্ধার্দিও রামশঙ্কর গুরুদেবের স্তায় সমারোহে 

নিজ বায়ে সম্পন্ন করিয়! দেন । 

এখন হইতে গুরু পরিবারের সমুদয় ভার রামশঙ্করের উপর 

অর্পিত হইল । যদিও রামশহ্করই গুাকুত ভার বাহক ছিলেন তথাপি 

এখন হইতে যেন এ সমুদার দায়িত্ব বিশেষ ভাবে পতিত হইল । 

কিন্ত বেশী দিন তাহাকে এ সংসারে থাকিতে হয় নাই । এই 

বৎসরই মাঘ মাসে তাহার শরীর ভগ্ন হয় শেষে অবস্থা বিশেষ 

মন্দ বোধ হওয়ায় খ্যাতনামা গঙ্গাঁধর কবিরাঁজের পরামর্শ মত গুরু- 

পৌঁত্র কালীব্রন্ম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া নিকটস্থ গঙ্গ।- 
তীরে গমন করেন এবং মাধী পূর্ণিমার দিন অরুণোঁদয় সময়ে 
গুরু পৌত্রের পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া ইষ্ট চিস্তা করিতে 
করিতে সঙ্ঞানে ইহুধাম ত্যাগ করেন । 

পিতার মৃত্যুকালে কালীব্রঙ্গ ভট্টাচার্যের বয়ঃক্রম ১২ বৎসর 
মাত্র । তাহাতে ও রাও মহেশ নারায়ণে প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন । 

বাল্যকালে তিনি শ্রামা পাঠশালায় ও পিতার নিকটে ব্যাকরণের 

কিছু পড়িয়াছিলেন পিতার মৃত্যুর গর বৎসর তিনি বাচহছরপুর 

গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত উমাকাস্ত শিরোমণির নিকট ব্যাকরণ 
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সমাপ্ত করিয়া অন্তান্ শান্্ সামান্ত পাঠ করেন। ষেই সময় 
দেবীপুরের বালবানন্দ স্বামী ছিলেন এঁ সময় তাহার নিকট 

তন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন, আট বৎসর এই পাঠ করার পর উক্ত 

হ্বামী গৃথার পর্বতে চলিয়! যান। ভট্টাচার্য মহাশয়ও বাটী 

প্রত্যাগত হন । পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহার চুমরী- 
গাছ! নিবাসী তৈরব সান্থালের কন্তার সহিত বিবাহ হয়। বাটা 
প্রত্যাগত হইয়া তাহার তন্ত্র শিক্ষার বাসনা! এত প্রবল হয় ষে 

৮কাশীধামের বিখ্যাত তান্ত্রিক কালিকানন্দ ত্র্মচারীর নিকট 

যাইয়া! চাঁর বৎসর তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! বাটা প্রত্যাগত হন। এই 

সময় তাহার বয়স ২৮ আটাইশ বৎসর মাত্র । এই সময়ের 

কিছু পুর্বে রাও মহেশ নারায়ণের মৃত্যু হয় । রাও মহেশ নারায়- 

ণের পত্রী রাণী ৮ শ্তামান্ুন্দরী দেবী বিধবা হওয়। কালে শ্রৌচ। 
ছিলেন না । লালগোলার এই শ্রশ্বর্য্য তাহারই হস্তে নিপতিত 

হয়। তিনি সকল বিষয়েই গুরুপত্বী ৮ মধুনুন্দরী দেবী ও গুরু- 

পুত্র / কালীব্র্ম ভট্টাচার্যের পরামর্শে সম্পন্ন করিতেন । ৬ রাণী 

শ্বামাস্থন্দরীর জীবন আদর্শস্থানীয়া কঠোর বৈধব্যে যাহা যাহা 

কর্তব্য তাহ! তিনি অকাতরে সম্পাদন করিয়! গিয়াছেন গুরু- 

ভক্তিও তাহার আদর্শ । মৃত্যুর কিয়ৎ দিবস পূর্বে ৮ মহাভারত 

প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গুরুপুত্র ৮ কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য মহাশয়কে 

৮ কাশীধামে লইয়! বাইয় প্রায় ৩০০০২ তিন হাজার টাকার 
দ্রব্যাদি দান করেন। ইনি পুর্ব্ব পুরুষের স্কায় জপ, পুরুশ্চরণ ও 

ব্রত যথেষ্ট করিয়াছেন । সর্বদা! গুরুহিতনিরত ছিলেন । এই 

আদর্শ রমনী জীবনের দীর্ঘকাল কাশীবান করিয়! গিয়াছেন । 

মৃত্যুর পুর্বে লালগোলা নিঙ্গ বাটাতে আপিয়! গুক্-চরণে নি 
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মস্তক স্থাপন করিয়া দেহত্যাগ করেন। ভট্টাচার্য্য মহাঁশকের 

নিম্পৃহতার একটা উদাহরণ যাহা আমরা তৎসামর়িক ব্যক্তির 

নিকট গুনিয়াছি তাহা উল্লেখ করিলাম । এক দিন রাও মহেশ 

নারায়ণ বলেন যে, আমার গুরুবংশ সম্পূর্ণভাবে আমাদের উপর 

নির্ভর করিতেছে । ধদ্দি এ বংশে কুলাঙ্গার জন্মে তাহা হইলে 

ইহাদ্দের গতি কি হইবে অতএব ষে কোন উপায়ে ইহাদিগের 

কিছু সম্পত্তি করিয়া দিতে হইবে । তৎকালীন দেওয়ান 

এ প্রসঙ্গ উতাপন করিলে ভ্টাচার্যা মহাঁশয় উত্তর দেন হে 

«আমার কোন অভাব নাই, আশীর্বাদ করি এ বংশে সেরূপ 

কেহ ন! জন্মগ্রহণ করে অতএব এ গোলষোগে আমার কি আব- 

শ্তক। পরে ৬০০২ ছয় শত টাকা লাভের সম্পত্তি লইতে স্বীকার 
করিয়া তাহাও অকারণ দান বলিয়। এঁ সম্পত্তির আর হইতে মূল্য 
পরিশোধ হইলে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। ত্পরে মহেশ 

নারার়ণের একাম্ক জেদে ২টী জমিদারী মহাল খরিদ করিয়া এইমত 

ভাবে মূল্য গরিশোধ করিয়া গুক্ষপুত্রের হক্তে দেন। ততৎ্পরে 

মহেশ নারায়ণের পত্বী রাণী শ্যামান্থন্দরী ও বর্তমান রাজ! ফোগীষ্দর- 

নারায়ণের যত্বে গর সম্পত্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । 

পদ্মার উভয় পাশে রাও সাহেব নিয়ম করিয়াছিলেন ষে তীহাদদের 
প্রত নিষ্কর ভূমি একধারে বা অপর ধারে আসিবে । একধারে 

অবশ্থ গুরুদেবের থাকিবে । এই জন্ত এই সকল নিষ্কর জমি 

কখন এক মৌদ্রায় কখনও বা অপর মৌজার স্থিত হইত। 

পাঠাদি সমাপন করিয়! গৃহে গসগমনের কিছুদিন পরেই ভট্টাচার্য 
মহাশয়ের প্রথম! শ্রী অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। 
তদ্্পর শাস্তিপুর নিবাদী ভূবনমোহন 'ভষ্টীচার্য্ের হিতীয়! 
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কল্তাকে বিবাহ করেন। কয়েক মাস মধ্যে তিনি পরলোক 

গমন করিলে তানোর নিবাসী বিজ্ঞয়গোবিন্দ চৌধুরীর কন্তাকে 
বিৰাহ করেন। এই বিবাহে তাহার এক কন্তা জগৎমোহিনী ও 

এক পুত্র হরিনারায়ণ জন্মশ্রহণ করেন। তৎপরে এই পত্বী 
বিয়োগ হুইলে ৩১ বৎসর বয়সে পুণ্যক্োক মহারাণী ভবানীর 

গুরুবংশ স্বর্গীয় মহারাজ! গোবিন্দচজ্্র রায় বাহাছরের গুরুদেৰ 

শাস্তিপুর নিবাসী হরিনারায়ণ গোস্বামীর কন্ঠ হীরামতি দেবীকে 

বিবাহ করেন । এই গোশ্বামী মহাশয়েরাই গোম্বামী ভট্টাচার্য 

বলিয়! খ্যাত এবং ইহাদের প্রবর্তিত অনেক মত আছে । 

৬ কাঁলীব্রক্ধ ভট্টাচার্য জীবনে কাহারও নিকট কখনও কোন 

প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন নাই । তথাপি তাহার যাবতীয় কার্ষা 

মহাবিভশালী ব্যক্তির ন্যায় নিম্পন্ন হইত। অদ্যাপি তাহার কন্যার 

বিবাহের কথা এতর্দেশে অনেকে গল্প করিয়া থাকেন, তাহার 

কার্ধ্যাদির বিশেষত্ব যে তাহার সকল কাঁধ্যই লাত্বিকভাবে হইত । 

ভীহার ন্যায় স্থির, অক্রোধী পুরুষ প্রায় দৃষ্ট হয় না। তাহাকে 
ক্রোধান্বিত কেহ দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহের বিষয় ভিনি কাহারও 

নিকট নিজ বিদ্যার পরিচয় দিতে ভালবাসিতেন নাঁ। তাহার 

অস্তরঙ্গের ব্যাক্তি ব মনোমত সাঁধু সন্ন্যাসী ব্যতীত তিনি কাহারও 
সহিত শান্্রালাপ করিতে ভালবধসিতেন ন1। 

রাজ। ষোগীন্জ্র নারায়ণ ও তাহার ছুই পুত্র হেমেঙ্জ্র নারায়ণ ও 

সত্যেন্্ নারায়ণ ও শ্রীযুক্ত গিরিশ নারায়ণ বাবুং শ্রীযুক্ত মহেন্ 
নারায়ণ বাবু প্রভৃতি সকলে ইহার মন্ত্রশিষ্য 1 

রাঁজধংশীয় সংস্পর্শে থাকায় তিনি বৈষস্কিক কারধ্যাদিতেও 

বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন । পরমুখাপেক্ষী হইর! কখনও তিনি কর্তব্য 
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হইতে বিচলিত হইতেন না। তিনি যাগ কর্তব্য মনে করিতেন 

সহত্র প্রতিবন্ধক হ্বত্বেও তাছ৷ সম্পাদন করিতে ইতস্ততঃ করিতেন 

না। তিনি তান্ত্রিকসম্প্রদায়গত বিদ্বেষের বশীভূত ছিলেন না। 
বিষয়বান সংসারী হইয়াও তিনি পরমহংসের নায় নির্লিপ্ত ভাবে 
জীবন যাপন করিতেন অন্নদান তাহার নিজগ্রামে প্রসিদ্ধ ছিল। 

সাঁধৰী পত্বী শ্রীমতী হীরামতি দেবী অন্নপূর্ণা স্তায় তাহার সংসারে 

অরদানে নিরত থাকিতেন, সাঁধবী হীরামতি দেবীর স্ভায় পরিশ্রমী ও 

সংসাঁর বিষয়ে অভীজ্ঞা স্ত্রীলোক বিরল। যদ্দিও ৮ কালীব্রহ্ম 

উ্টচার্ধ্য মহাঁশয় বিশেষ কাহারও সংশ্রবে মাসিতেন না, তথাপি 

বাহার কদাপি তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছেন তাহারাই আকৃষ্ট না 

হইয় যাইতে পারেন নাই । তাহার উদ্দার উন্নত দেহ স্দীহান্ত ও 

অমায়িক ভাবপুর্ণ কথ! যে দ্েখিয়াছে ও শুনিয়াছে সেই তাহাকে 

শ্রন্ধাভক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে । বাটার কোন ক্রিয়ার তিনি 

বিচলিত হইতেন ন! ব! সামান্ত উতৎ্কন্ঠিত হইতে কেহ দেখেন 

নাই । তাহার নিষ্পৃহতার উদাহরণ অনেক বর্তমান আছে । 

১৩১১ সালের চৈত্র অশোক ষষ্ঠীর দ্রিন তাহার শেষ সাধৰী 

পত্বী সামান্য জরে স্ঞানে শ্বামীর পদধূলি লইয়া প্রাণত্যাগ 
করেন । লালগোলাবাসী অনেকে এ সংবাদ জানিতেন না কিন্তু 

অশোক য্ভীর দিন প্রভাতে দেখে যে গুরুহিত নিয়ত বর্তমান 

রাজা বাহাদুর তাহার গুরুপুত্রদের সহিত তাহার গুরুপত্বীর শবদেহ 

স্কন্ধে করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। বহুপরিবার লইয়! হিন্দু গৃহিণীর 

কর্তব্য তাহার জীবন হইতে শিখিতে পারা যাযষ। যথাযোগ্য 

সমারোহ সহকারে তাহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। বর্তমান রাঁজ! বাহা- 

ছুরেরও গুরুভক্তি আদর্শস্থানীয় গুরুগৃহের যাবতীয় কার্য তিনি 
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নিজগৃহের কার্ষ্যের নায় সম্পন্ন করিতেন । সকল কার্য বিশেষ 

সমারোহ সহকারে হওয়ার কারণই তিনিই । তাহার প্রথম গুরু- 

কন্তার বিবাহে ২০০০০* দশ হাজার ও দ্বিতীয় গুরুপুত্রের অন্নাসনে 

২০০০% ছুই হাজার টাক! সাহায্য করিয়াছেন। উদাহরণশ্বরূপ 

এই ছুইটী উল্লেখ করিলাম । 

ভষ্টাচাধ্য মহাশয় কাহারও বাটাতে যাইতে বিশেষ অনিচ্ছুক 

ছিলেন। কুটুন্ব আত্মীয় ব্যতীত অতি অল্প লোকের বাটীতে তিনি 
কদাপি গমন করিতেন; বালুচরে ৬ তারিণীশঙ্কর ভট্ট লব্বপ্রতিষ্ঠ 

কৰিরাজ ।ছিলেন । তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব, নাজিমের প্প্রিয় 

কবিরাজ চিলেন। এককালে ভট্টবংশীয়ের প্রতাঁপে বালুচর 
কম্পান্বিত থাকিত। ইহীদের সহিত ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিশেষ 

বন্ধুত্ব ছিল। ৬তাঁরিণীশঙ্কর ভট্ট মহাশয়ের পুত্র ৮উপেন্দ্র নারায়ণ 

ভট্ট মহাশয় বর্তমান নবাব বাহাছুরের পারিবারিক কবিরাজ 

ছিলেন। অদ্যাপি তাহার জোন্ঠ পুত্র বাবু নরেন্দ্র নারায়ণ ভট্ট 

মহাশয় নবাব দরবারে কবিরাজ আছেন । 

১৩১৫ সালে আশ্বিন মাস হইতে ৮ কালীব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য 

মহাশয়ের শরীর এককালীন ভগ্ন হয়| মৃত্যুর বিষয় স্পষ্ট বলিলে 

সন্তানেরা ব্যাকুল ভইবে এইজন্য তিনি নানা উপায়ে প্রকারাস্তরে 

ইহা! তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। 

আশ্বিন মাস হইতে শরীর ভগ্ন হয় অবশেষে ১৩১৫ সালের 

১০ই পৌষ রাত্রিকালে সন্নাস রোগাক্রান্ত হয়েন। চিকিৎস! যত্ব ও 

চেষ্টাসত্বেও ১৭ই পৌষ নবমী তিথিতে সন্ধ্যার সময় পুত্র, পৌত্র, 
দৌহিত্র জামাতাদি বৃহ্চ পরিবার পশ্চাৎ রাখিয়া! অনস্তধামে 

গমন করেন) ভট্টচার্ধ্য মহাশয়ের ছয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা, 
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তাঁহার পুন্রের৷ ষথোপযুক্ত সমারোহে শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করিয়া- 

ছিলেন । 
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১) জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভরিনারায়ণ তট্টরাচার্ধা ইহার বিবাহ 

লালগেোল! নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানীথ চৌধুরীর চতুর্থ! কন! শ্রীমতি 
চমৎ্কারিণী দেবীর সহিত হইয়াছে । 

২। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীন্টুগোপাঁল ভট্টীচার্ধ্য । বিবাহ বালুচর 
নিবাসী শ্রীযুক্ত ষছুনাথ সার্বভৌমের প্রথম কন্ত। কালীদাসী 

দেবীর সহিত হয় । সাঁধবী কালীদাসী দেবী ১৩২১ সালের ওরা 

জো সঙ্ঞানে ৩ পুত্র ও ৩ কন্ত। রাখিয়। পরলোক গমন করেন। 

(ক) শ্রীমান বিনয় কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান সুবোধ কুমার 

ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমান অমিয়কুমার ভট্টাচার্য | 

(খ) জ্ঞোষ্ঠ। কন্ত! শ্রীমতী বরদান্ুন্দরী দেবী বিবাহ কানসাট 
( মালদহ ) নিবাসী শ্রীমান ক্ঞ্চজীবন সান্তালের সহিত। দ্বিতীক্ন 

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবাঁ বিবাহ চকপাঁড়ানিবাসী শ্রীমাঁন অতুলচন্ত্র 
মৈত্রের সহিত। অবিবাহিতা কন্ত। শ্রীমতী রোহিৎ্কুমারী দেবী । 

৩1 শ্রীমান অন্নদাকুমার ভষ্টাচাধ্য ৷ ই্াঁর বিবাহ ভাগলপুর 

নিবাসী শ্রীযুক্ত বন্কুবিহারী চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্ত1 শ্রীমতী চারু 
ভাষিনী দেবীর সহিত হইয়াছে । ইহার ৩ কন্ত। ও ১ পুত্র। 

(ক) শ্রীমান স্থণীলকুমার ভষ্টাচার্য্য । 

(খ) জ্যেষ্ঠা কন্া শ্রীমতি সরোজিনী দেবী বিবাহ শাস্তিপুর 

নিবাসী শ্রামান অনুপলাল গোত্বামীর সহিত) অবিবাহিতা 
কন্তাত্বয়-_-জ্ীমতী পঙ্ছজিনী দেবী ও শ্রীমতী কমলিনী দেবী। 

(8) শ্রামান কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য, ইস্থীর বিবাহ পীরগাছ। 

নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেক্ত্র নারায়ণ রাস চৌধুরির প্রথম! কন্ঠ! শ্রীমতি 

তরঙ্গিণী দেবীর সহিত হইয়াছে । ইহার ৯ পুত্র ও ১ কন্যা । 

(ক) শ্্রীমান তুলসী দাস ভট্টাচার্য্য, কন্যা শিশু । 
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৫। শ্রীমান শভ্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য । ইহার বিবাহ বালুচর 

নিবাসী শ্রীযুক্ত উদয় নারাকণ ভট্টাচার্ষ্যের প্রথমা কন্যা শ্রীমতি 

চিন্সয়ী দেবীর সহিত হইয়াছে । 

৬। শ্রীমান প্রসন্ন কুমার ভট্টাচার্য্য । 

১। শ্রীমতী জগৎমোহিনী দেবী ইহাঁর বিবাহ বর্তমান সব 

জজ শাস্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমাগ্রসাদ মৈত্রের সহিত। ইহার 

চারি কন্ত! । 

২1 ঞ্লীমতী চিণ্ময়ী দেবী । ইহার বিবাহ মেঘন। নিবাসী 

বর্তমান উকিল গ্রাঅবিনাশচজ্্র মৈত্রের সহিত। ইহার বর্তমান 

লীমান হরেন্দ্কুমাও মৈত্র প্রভৃতি তিন পুত্র ও ছুই কন্ত|। 

৩। শ্রীমতী ঈশানীময়ী দেবী ইহার বিবাহ শাস্তিপুর নিবাসী 

ীযুক্ত সুরেন্্রকুমার গোম্বামীর সহিত । ইহার এক কন্ঠ । 

৪1 শ্রীমতী গ্রফুল্লনলিনী দ্বেবী ইহার বিবাহ শাস্তিপুর 

নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র কুমীর গোস্বামীর সহিত। ইহার যশোদা- 

নন্দন গোত্বামী ও অপর একটা শিশু এই দুই পুত্র । 

€ | শ্রীমতী ননীবাল! দেব। বিবাহ পাবনা! নিবাসী শ্রীমান 

মণীন্দ্রনাথ তালুকদারের সহিত । 

স্পা তি ০০ 
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কুলাবধুতাঁচার্য্য স্বগীয় কৌলানন্দ নাথঃ । 

৬কাঁলীব্রহ্ম ভট্টাচার্য নান! প্রসিদ্ধ; | 



উৎসর্গ । 
পি কী 

শাণ্ডিল্য গোত্রেষু মহর্ষিকল্পঃ 

শ্ীভট্রনারায়ণ বিপ্রবর্ধ্যঃ। 

সর্বত্র বিখ্যাতযশা মহাত্মা 

রেজে জনৈঃ পুজিতপাদপদ্মঃ । 

একত্রিংশদধস্তাশড বঃ পুরুষঃ পুরুবা গ্রন্ীঃ 

কালীব্রহ্ম সমাখ্যাতে৷ ভট্টাচাধ্য মহাশয়ঃ ॥ 

তশ্যাঁধমেন পুত্রেণ পিতৃভক্তি মজানতা। 

শ্ীমত। নুটুগোপাল ভট্টাচার্যেণ যতুতঃ ॥ 

মসাতিলিখ্য পুক্তীয়ং নিত্য-কর্তব্য সংজ্জিতা 

স্বীয় পিতৃদেবন্ত পাঁদপ্রীন্তে সমর্পিতা ॥ 

গুরুদেব মুখোন্গীর্ণান্যুপদেশ প্রাণি চ॥ 

বচাখুলি স্মৃতিমার্গে মে যানি সন্তি তদাশ্রয়াণড॥ 

স্বকীয় বাৎসল্য গুণৈ রুদারৈঃ 

দত্তঞ্চ যন্মযুযুপদেশ জাতং। 

তদেব গ্রন্থস্ত নিদান ভূতং 

ছুমেধসো। মে কিমু বাঁচ্যমন্্ ॥ 



| ৬ | 

পঞ্চাশতন্ত্রশান্্রাণি মুলাচ্ছেষং তথা মন । 

আলোচৈ্যৈব ব্যবস্তাি নিরবদ্ধেয়ং তাং মুদে। 

নির্মসরাঃ সুধিয়ো যে গুণদোষবিজ্ঞা 

স্তে হংসবৎ সকল দোষ মপাস্ত বুদ্ধ্যা 

চেদস্তি কোঁহপি গুণলেশ ইতঃ কতো মে 

তেনৈব মাং জুকৃতিনঃ পরিতোযয়ন্ত ॥ 

নিবেদক 

শ্রীনুট্গোপাল ভট্টাচার্ধ্য তন্তররত্ব | 

পা পপ [৯ 
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নিবেদন । 
স্বীয় দেবোপম পিতৃদেবের নিকট মে সময় উপদেশ 

পাইতাম সেই সময় হইতেই একটা দৈনন্দিন বিধি প্রণয়নের ইচ্ছা 

বলবতী হয় । সেউ সময় এ ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইলে এ সংগ্রহ 

অমূল্য হইত, কিন্তু নানাপ্রকার বাধায় তাত! ঘটে নাই। তাঁহার 
অসতময় মধুর উপদেশ বাঁহা আমার অনুর্বর মস্তি্ষ ম্মরণ 

রাখিয়াছে তাহাই হ্কঞ্খা আখায় প্রথমে লিপিবদ্ধ কৰ্িলাম। 

ভাষার ক্রটী ও অসীমপ্তন্ত যাহা হইল অনুগ্রহ করিয়া পাঠন 
মহাশম্নেরা উপেক্ষা করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন । 

ক্ুধীগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা ষে আমার এই আকাশ- 

কুম্থুম সদৃশ চেষ্টায় তাহারা আমায় উৎসাহিত করিবেন এবং 
সকল প্রকার ভ্রম সংশোধন করিয়া সাধারণের কার্যোপযোগী 

করিয়। দিবেন । 

পুর্তিকাখান প্রণয়নে আমাকে বহু পরিশ্রম করিতে 

হইয়াছে । কেবন নিতাকণ্ম হইলে এমত হইত না। সাধ্যমত 

সকল কর্মের ব্যবস্থা সংশ্রহ করিতে চেষ্টা করার প্রায় পঞ্চাশ 

খানি তন্ত্র গ্রন্থ আমাকে পর্যালোচনা করিতে হইয়াছে ! 

কোন পুজাঁপদ্ধতি অনুরূপ বিশেষ ভাবে জাত থাকিলে 

সামীন্ধ চেষ্টায় সকল পুজা! অভ্যস্ত হয়, এই ধারণায় কেবল 
৩ তিনটী পুজা সন্নিবেশ করিলাম । গুরু ভিন্ন কোন কার্ধাই 
ফলদায়ক হয় না। উপদেশ ব্যতিরেকে কার্ধা করিতে অগ্রসর 

হওয়া বাতুলত। মাত্র । এই জন্য আমার নিবেদন উপদেশ 

ব্যতিরেকে কার্যা করিতে যাইয়া 1বপদ্প্রস্ত হইবেন ন । 



[৮ | 

বিধি নির্যাতনে মানসিক জঅন্ধস্থতা হেতু সংশোধনের ত্রটা 
গ্রহণ করিবেন না! ইহণই শেষ অনুরোধ 1 

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে ভাবে ষাহারা সাহাষ্য করিয়াছেন, 

তাহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ | 

পরিশিষ্ট খণ্ডে দল সাধন আখ্যায় সময়াতন্ত্রোক্ত ষট্ চক্র ভেদ 

লিপিবদ্ধ করিলাম । 

পরিশেষে বক্তব্য এই সংগ্রহ কার্ধে আমার কনিষ্ঠ শ্রীমান্ 

অন্নদাকুমাতর ভট্টাচার্য্য ভায়ার পরিশ্রমে আমি উপকৃত । আশার 

আন্তরিক আশীর্বাদ ভিন্ন তাহাকে দেয় আঁর কিছুই নাই । 

নিবেদন ইতি-- 

লালগোল। 

গাকুরবটী । শ্রীনুটগোপাল ভট্টাচার্য্য তন্ত্ররত্ব । 
১৯১৪ সাল 
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এই যে চন্দ্র স্ুর্যা প্রভৃতি সৌর মণ্ডল এবং পাহাড় পর্বত, 
গাছ পালা ঘর বাড়ী ইত্যাদি নান! পদার্থ স্থল জগৎ্ট। আমাদের 

সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে ইহ! কিছু আদিম অবস্থা নহে। কিছু 

ভাবিলেই বুঝা বার যে এই সমস্ত পদার্থ অভি সুন্ম পরমাণুর 

সমষ্টি যাত্র। স্ুক্ম পরমাণু সকল পরস্পর সন্নিবেশিত হইয়া এই 

স্থল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । সুক্ষ হইতে বে স্কুলের উৎপতি 

এ কথা সব্ধবাদা-পম্মত। পরমাণু সকলকে ক্রমশঃ আরও 

সুক্মাকারে বিভক্ত করিতে হইলে অবশেষে গুণ বা শক্তি মাত্রেই 

পর্যাবসিত হইবে ৷ যে পদার্থের যাহা শক্তি বা গুণ তাহাই সেই 

পদার্থের আদিম অবস্তা] সুঁল অগ্নির দাহিকা শক্তিই তাহার 

আদিম হুল্মাবস্থা । তাহা হইলেই এই ভুল দৃষ্তমাঁন জগৎ শক্তি বা 

গুণের বিকৃত অবস্থা | 

জগতের যাবতীয় কার্য নিয়ম মত সম্পাদিত হইতেছে 

প্রত্যেক পদীর্থই এক অবস্থা হইতে অনবরত অবস্থাস্তরিত 

হইতেছে । সামান্ধ সর্ষপপ্রমাণ বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ 

আবার এ বৃগ্ষ দগ্ধ হইয়া কোন প্রকার বিভিনন পরমীণুতে অবস্থান 

করিতেছে) প্রত্যেক স্থাষ্র ব্যাপারের অভ্যন্তরেই প্রকট বুদ্ধি- 

কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়) 

স্থলচর, জলচর ও উড্ডীনশীল সকল জীবেরই আবশ্তক মত 

অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় বর্জমান ইহা কি প্রক্ষ্টবুদ্ধির পরিচায়ক নহে । জগৎ 

বৈষম্যময় । আকৃতি ব1 গুণে এখানে হটা বস্ত সর্বদা সমান নাই 



১০ পর্ননুষ্ঠান । 
৮, ৮ উস ও স্বর পিদ্পিি 8 ৯৮৯ ৭5৯ ৯ লালা তা কক্ছ পাটি 

ব! সমান হইতে পারে না স্ুুল দৃষ্টিতে এক দেখিতে নেও 

কিন্তু তাহাদের পার্থক্য অনেক, ইহা লক্ষ্য করিলেই বুঝ! যায় । 

এখানে এই শক্তি জড় শক্তি মাত্র নহে । তাহা হইলে এ 

শৃঙ্খলা থাকে না! যেমন বাঁম্পীয় শক্তি চৈতন্য শক্তির দ্বার! 

পরিচালিত না হইলে কদাচই যখানিরমে চলিতে পারে না, সেইরূপ 

জগতের মুন উপাদান শক্তি সহিত চৈতন্য শক্তি না থাকিলে জগৎ 

চলিতে পাঁরে না। েউ চৈঠঙ্গ শক্তিই আমাদের ভগবান্। 

হুর্ধয পুথিবী আদি আবার লয় পাইবে আবার হইবে | এই 

স্যষ্টি প্রবাহ অনাদিত্ব ও এক নিয়মত্ত্ব ইহা সহজেই বুঝা ষাঁয়। 

সূ্ধযা চন্দ্র মসৌ ধাত। বথাপুর্ণ্ মকল্লয় 
দ্দিবঞ্চ পরথিবী প্চান্তর ক্ষ মথে। "দঃ | 

সত্ব রঃ ও তমো গুণের সাম্যাবস্থা অক্রিয়াবস্থা' সেই অব- 

স্থাকেউ প্রকৃতি বলে । শ্রক্কৃতি ত্রিগুণময়ী ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ 

পরম ব্রন্গের স্ষ্টিকারিণী শক্তি মাত্র | এই প্রকৃতি জগতের 

মূল উপাদান এবং এই গুণের বৈম্যশায় উৎপত্তি, স্থিতি ও 

জংহার অবিরত হইতেছে । এই শক্তিই আদ্যা শক্তি, যেমন 

প্রদীপ হইতে প্রজলিত অন্ত প্রদীপের স্াঁয় এই আদ্যার রূপান্তর 

বহুবিধ শক্তি । তন্ত্রে এই শক্তি আদ্য| কালী । আদ] শক্তির 

প্রথম পরিণাম মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ব,। তাহার পরিণাম অহঙ্কার, 

অহঙ্কারের পরিণাম পঞ্চভূতের স্ুক্মাবস্থা, পঞ্চ ছন্মাত্র ও একাদশ 

ইন্জ্রিয় পঞ্চ তন্মাত্রের পরিণাম ক্ষিত্যাদ এই স্থুলভূতের বিকাশই 

নিখিল পদার্থের উতৎ্পপত্তি। সেই চৈতম্তময়ী আদ্যাশক্তি হইতে 

অনুলোম ক্রমে সে ভাবে উৎপত্তি, আবার বিলোম ক্রমে লয় 



কথা । ১১ 

প্রাপ্ত হয়। যেখানে চৈতন্ত সেইখানেই প্রকৃতি, আবার যেখানে 

প্রকৃতি, সেইখানেই চৈতন্তের সত্তা নিতা বিদ্যমান। কেবল 

অজ্ঞানকে বুঝাইবার জন্ত পার্থক্য কল্পিত হয়। প্রত্যেক সৃষ্টিতে 

এক অখণ্ড টৈতন্তের একাংশে মাত্র ব্যবহারিক জগৎ ভাসমান । 

এবং তাহার অবশিষ্ট তিন অংশ নিজ স্বগরকাঁশ রূপে অবাস্থত 

আঁছন। 

পাদোহস্ত বিশ্বভৃতাঁন ত্রিপাদস্তি স্বয়ং প্রভঃ 

ইত্যেক দেশ বৃতিত্বং মাঁয়ায়া বদতি শ্রুতি | 

্ পঞ্চদশী । 

অথবা বনুনৈতেন কিং জ্ভাতেন তবার্ভুন। 

বিষ্টভ্যাহদিৰ কৃৎস মেকাংশেন স্থিত! জগণড ॥ 
গীতা । 

এই সকল হইতে জানা গেল যে, পরমব্রঙ্ম বা আদ) 

ব্রঙ্দাওগকে সব্বোতোভাবে আবৃত করিয়াও ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে 

অবন্থিতি করিতেছেন । আদ্যাঁশক্তি বা পরম ূন্গের ছুইটী অবস্থ! 

নিগুণ ও সগ্ডণ। বখন তিনি স্বপ্রকাশরূপে নিজ স্বরূপে 

অবস্থিত থাকেন সেই অবস্থাকে নিগু প বলা বায় । আর বখন 

সৃষ্টি শক্তিনূপা তখন তিনি সগুণ ঈশ্বর। এই ঈশ্বর আবার 

সষ্টিস্থিতি ও সংহাঁর কাঁয্যার্থে ব্রিধা বিভক্ত হইয়! ত্রন্মা॥ বিষ্ণু 
মহেশ্বর । 

একা মুত্তি স্ত্রয়ে৷ ভাগ ব্রন্মা বিষু মহেশ্বরাঃ 
এই সগুণ ব্রহ্মা বা ঈশ্বরই উপাস্য | 



১২ ধর্মানুষ্ঠান । 

নিগুণের উপাঁসন। নাই হইতেও পারেনা! তিনি কেবল 

জ্ঞেয় পদার্থ। সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক মানস ব্যাপারের নামই 

উপাসনা । নিজক্ষচি ভেদে তিনি কাহারও নিকট স্ত্রী বা পুরুষ 

আবার কাহারও নিকট স্ত্রী পুঃ ভাবের অতীত বলিয়াই প্রতীয়মান 

হয়েন। বস্ততঃ মায়ায় অভিভূত বিষয়াসক্তচিত্ত সংসারী মানবের 

মলিন অন্তঃকরণে নিপুণ বা নিরাকারের ধ্যান ধারণা বা উপলব্ধি 
ভয় না বলিয়া ভগবান কৃপা করিয়া সাধকের হিতের নিমিত্ত 

অনুকুল মৃত্তি প্রিগ্র পৃব্বক তাহাদিগকে কশার্থ করিয়া থাকেন । 

সীধকা নাং হতাথায় ব্রহ্ধণে। জপকল্পনা ॥ 

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিবৃত আছে ঘষে ব্যক্তি মাই প্রকৃতি ভেদে 

এক এক রস ও এক এক বর্ণ। জন্সকালে গ্রহাদ্দির সমাবেশ 

বা আধিপতা খ্ররূপ ঘটে । যেমন লিখিত আছে, চন্দ্রের অংশ 

যাহার শরীরে অধিক লবণ ও শুক্বর্ণ তাহার প্রিয় আবার রবাদি 

গ্রহ কতক পুংজাঁতীয় ও কতক আ্ীজাতীয় । যাহাদের শরীরে 

পুং দেবতার ভাগ অধিক তাহারা পুং দেবতা ভালবাসে | বস্ততঃ 

এ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মুত্তি একই ঈশ্বরের বিভিন্ন বিকাঁশ বলিয়। 
যে ব্যক্তি বে ভাবেই উপাসন। করুক, তাহাতে ব্রহ্মভাব থাকিলে 

সেই সগুণ উপাসনাই সিদ্ধ হইয়] থাকে । 

যে বথা মাং প্রপদ্যন্তে ভাংস্তঘৈব ভজাম্যহ্ম। 
গীত] । 

দুঃখের কথা হিন্দু জাতিকে সকলেই পৌত্তলিক বলির! বিদ্রপ 
করেন 1 কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে । হিন্দুর দৃষ্টিতে সর্ব শ্রহ্ধ- 
মং জগৎ “৬ একমেবাদ্বিতীয়ং | ত্রঙ্গাপ্ডের সকল স্থানে চেতন 



কথা | ১৩ 
ভিডি উবে টি তলত তি 100000000 উই অই শত নদ পাস সিলানিলীসি পি লি লা পি লী পে লী, লী 2 ল 5 রি লি লতি তি তি ছি শি লী এ লা তি 

অচেতন ছু, হুন্মু সকল  পাদাথের অভ্যন্তরেই ডিও এক অথগ্ড 

অদ্বিতীয় পরমাত্বার সত্তাই উপলব্ধি করিয়া থাঁকেন। সেই জন্যই 

হিন্দুশাস্ত্রে দেবতার গঠিত মূর্তি এবং ঘট পট জল অনল প্রভৃতি 
সকল আধ্কারেই এমন কি সামান্ত প্রস্তর খণ্ডেও সগুণ ব্রহ্ষের 

অঙ্চনা করিবার বিধান আঁছে। শিবোভূত্বা শিবং বজেৎ। 

উপাসকগণ নিজ নিজ উপান্ত দেবতাকে সোহ্হং ভাবে অর্থাৎ 

স্বীয় আত্মা: সহিত অভেদ জ্ঞানে অচ্চনা করেন। 

(২) 
আজ বাল' অনেকেই তান্ত্রিক আচার ব্যবহারকে নিন্দা ও 

কুৎসিত ভাষ৷ প্রয়োগ করিয়া বিদ্রপ করেন । বলিদাঁন হইলেই 

মহা প্রসাদ বলিয়। নান! প্রকার উপহাস হইয়া থাকে । এমন কি 

অনেকে কষাইখানার মাংসকে মহাগ্রসাদ বলিয়। অভিহিত 

বরিয়। আত্মবুঝির পরিচয় দরিয়া! থাকেন । অনেক বুদ্ধমান ব্যক্তি 

মহাপ্রসার্দ শব্দটা মাংস মাত্রে: উপর প্রয়োগ করিয়া উহাকে 

একরূপ পারিভাষিক করিয়া লইয়াছেন ৷ এরূপ মাংস ভক্ষণ পরম 

দর্ভীগ্যের বিষয় । অবৈধ মাংস ভোজনে বৃথা পণ্ড-হিংসা জন্ত 

পাপভাগী হইয়া গ্রায়শ্চিতার্ভ হইতে হয় । শ্রর্ূপ মাংস খাইতে 

5চ্ছা করাও পাপ । অজজআ্ অসংবতত ভোগন্ুখেব শাস্ত্রে বিধান 

নাই । শাস্ত্র সংযমই শিক্ষা দেয় | শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের বিধান 

নাই, সংযমেরই বিধান আছে। সংযত স্থুথই শখ, সে সুখের 

পরিণামে ছুঃখ নাই কিন্তু এই সকল বলিতে যাইলে তান্ত্রিক 

আটার লইয়া! সকলে খিজ্রপ করিবেন। তন্ত্রের প্রাস্তে উক্ত 

আছে। 



৯ ০৭৯ লা লি রগ 

১৪ র্ানুষ্ঠান | 

কপাণধার। গমনাদ ব্যাগ্রকষ্ঠীবলম্থনাঁৎ 

ভূজঙ্গ ধারণান্ন,ন মশক্যং কুলসাধনম্ ॥ 

সকলেই বলিয়া থাকে বৌদ্ধ ধর্মের অহিংস! পরম ধর্ম বাক্য উ 

সার। কিন্তু বেদেও উক্ত হইয়াছে “ম1 হিংসাঁৎ সর্বভূত্তানি” কিন্ত 

গাই বলিয়া আমরা বেদের বিরুদ্ধে কার্ধা করি না । পুরাণাদিও 

বেদের বিরোধী নহে। ধন্ম অর্ধত্রই সমান। বেদ পুরাণাদি 

সর্বত্রই প্রঃণিভতার নিষেধও আঁছে। দেবোদ্দেশে পশ্বার্দি বলির 

বিধানও আছে কিন্ত তাহ! হইলে ছুই কি প্রকারে হইতে পারে 

উহাঁর মীমাংসা বে প্রাণ-হিংসার নিষেধ সাধারণ শ্বলেই থাকিবে । 

যাগ যজ্ঞ পুঁজাদি যে কয়েকটা স্থলে পশ্বীদ্দি বলিদীনের টিপি 

আছে কেবল সেই কয়েকটী শ্ছলে5ই এ নিষেধ যাইতে পারিবে 
না। সুতরাং তাহার অতিরিক্ত যাবতীয় স্থলে প্রাণিভিংসার 

নিষেধ অব্যাহত । 

এক্ষণে জিন্ান্ত দেবত! কি এই বলি গ্রহণ করেন ? কেন 

তিনি করিবেন না, শান্্রবিধি যখন তাহারই আদেশ বিশেষ, শাস্ত্রে 
যখন এইরূপ পুজোপহা« দিবার বিধি আছে, আমি যখন ভক্তি 

পূর্বক তাঁহ। তাহাকে দিতেছি, তখন তিনি তাহ গ্রহণ করিবেন 

না কেন? রাজা প্রজার উপহার ল্টবেন না? প্রভু ভূতোর 

সেনা? লইবেন না । তিনি সর্বেশ্বর, সর্বশক্তিমান, সর্ধান্তর্যামী 

অ।মার অকপট ভক্তিভাব কেন ছিনি গ্রহণ করিবেন না। 

ভাবগ্রাহী জনাদ্দন এ বাক্যে যেমন সংশয় নাই, আমার ভাব 

যদি একনিষ্ঠ ও নির্মল হইল তাহা হইলে তাহার তাহা গ্রহণ 

পক্ষেই বা সংশয় কি? উপাসনা মুখ্যত মানস বাপার আর 



কথা । ১৫ 

ভক্তের আত্মবৎ সেবা বখার্থ (সব । যাহা দিয়। আমার আত্ম" 

তুষ্টি, তাহাতে জানিব তাহার তুষ্টি। সর্ব বস্তই তাহার, তাহার 
বন্ত তাহাকে দান করা ঈভা বাহক অসঙ্গত। কিন্তু দেখুন 

আমার বাগানের দুলের যদি একটা সুন্দর মাল! গাঁথিয়া আমাকে 

আমার চাকর দেয় তাঁভা হইলে টিক আমি তাহা লইব না। 

সেউরপ আমরা সকলেই সেবক আমাদের সেবা! করিবার বুদ্ধিও 

1তনি দিরাছেন, আমা তাহাকে সেবা করিতে পাইব ন। কেন? 

এক্ষণে সুক্মক্ধপে চিস্ত। করিলে যেনন ধন জনার্দি স্থকীয় বোপ 

হইলেও তাহার তদ্রপ শাস্ত্র অধায়ন গুরূপদেশ গ্রহণে পুনঃ পুনঃ 

অনুশীলনে ও জীবনবাগী ধ্যান ধারণায় এরূপ প্রতীতি সিদ্ধবৎ 

হইয়] বায় । তখন অধ্যক়নাদ্দি কমিভে থাকে । সিদ্ধি সাফল্যের 

স্থঝাক্ত নিদ্শন পুর্ণানন্দের নিরন্তর স্ফর্তি হইতে থাকে । তখন 

ঠিনি চতুর্থ আশ্রমের অধিকারী হন; মে অবস্থার তেদ্র থাকে 

না। জীবই তখন শিবত্ব প্রাপ্ত, কে আর শিবের অর্চনা করিবে । 

প্রারন্ধ ক্ষয় ন| হওয়া পর্য7স্ত সেই জীবনুক্ত পুরুষ সেই সেই দেহ- 

ধারণ পুব্বক সংসারে বিরচণ করিতে থাকেন মাত্র। অনস্তর 

জলবুদবুদ্ধ যেমন জলে দান্ন গ্রাণ্ড হয়, জল রাশির সহিত আর 

তাহার পার্থক্য থাকেনা, ভন্রপ তিনি চিদ্বানন্দ সমুদ্র স্বরূপ 

পরমব্রঙ্গে লয় প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় জাতিধন্ই বা 1ক, পুজা 

পাঠই বাকি, শোঁচ অশৌচই বাকিঠ এক্ষণে অহিংস শব্দ 
প্রয়োগ করিয়া দেবতার গ্রীতির জন্য পণ্ড বলি কি সঙ্গত ব! ইহাতে 

কি তাহার প্রীতি হয়? কেন হইবে না যদি পণ্ড বলিতে ক্লৃতীর 

বিদ্বেষ থাকে তাহ! হইলে আপান নর্বহৎসানিবৃত্ত ও মত্ন্ত মাংস 

ত্যাগী হউন, নিরামিষ উপচারে সাত্বক ভাবে আপনি পুজা 
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করিবেন। যাহার যেরূপ মতি গতি সেইরূপ অধিকার হইয়! 

থাকে, তাজারত পরম ভাগোর কথ! । সেইরূপ ভাগ্যবান 

ব্যক্তির পক্ষে শান্ত্রে সেইরূপ সাস্তিকী পুজারই বিধান আছে; 

কিন্ত যদি আমার মত্ত মাংস ভোজনে প্রীতি ও প্রবৃত্তি থাঁকে, 

আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে মাংসাদি ভোজন করাইয়া আনন্দ বোধ 

করি, তাহা হইলে দেবার্চন! কালে দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দেব- 

প্রসাদ পাইতে কুগ্া বোধ করিবেন কেন ? প্রথমতঃ অনিবেদিত 

বস্ত ত খাইতেই নাই, দ্বিতীয়ত নিজের প্পিয়ভোজ্য বস্তু নিজের 

আ'ত্ীয় ম্বজনকে ভোজন করায়! তৃপ্তি বোধ হত, আর জগন্মাতা 

বা জগৎপিতাঁকে নিবেদন করিস তৃপ্তি বোধ হইবে না? বরং 

উদ্দেস্তোে উক্ত বলি প্রদানে হিংসা জন্ত বিষাদের ভাঁব মনে স্থান 

পাইবে না৷ অধিকন্ত এরূপ ব্যবচার যখন তখন জীবহিংসার 

ইচ্ছাও উপশমিত হইবে । আমরা পুজায় বলির সংআব থাকায় 

“নতাস্ত লজ্জিত বোধ করি, অথচ ভোজনকাঁলে কোনরূপ 

ইন্তস্তত2 করি না ইহা কি সঙ্গত ? 

হস্বেল আঁছে-জীবো। জাবন্ত জীবনম্। 

একু জীবন অন্য জাবের জীবন ব। জীবনধারণের কারণ। 

আমরা ফল মূল শস্ত ঘাহাইি ভোজন করি তাঁহাতেই জীব-হিংসা 

জীব-নাঁশ হউতেছে ৷ জল বাধু ভূমি কোন স্থান জীবশুন্ত । 

এই জন্ত জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ ভিসার জন্য শান্ত্রকারের আমাদের 

নিত প্রায়শ্চিতের বিধান করিয়াছেন। (এরূপ স্থলে ছাগাদি 

বুহতৎ জীবের হিংসা সম্বন্ধে এরূপ বিচার করিয়। ব্যবস্থা হয় নাউ 

তাহা নহে । হাহা অদ্বকল বঙ্গানুবাদ নিম্নে দিলাম | বেদে 

এই সকল জন্ত সর্ধ সংশয় নিরাঁদ করিয়াছেন । “তন্মাদ্ জে 



রি | ১৭ 
পাপ এলি সিল লা পা পি লী গাছ লি পা পি সি সলাত পা শা তে পিপি কী লস পি ক 

বধোইবধঃ-- যজ্ঞাদি স্থলে যে পশু বধ সে অবধ দেন বধ জন্য 

ছরদ্ুষ্টের গ্রয়োজকই নহে । বিধি ছুই প্রকার প্রবর্তক ও নিব- 

ভঁক। সময়াতন্ত্রে স্পট উক্ত হটয়াছে প্প্রবুত্ুশ্চ নিবুন্তিশ্চ 

দৌ ভাবৌ জীব সংশ্থিতৌ । প্রবৃন্তিমার্গ সংসারী নিবৃত্তিঃ 
পরমাঁজুনি। নিবৃত্ত মহাফলা ৷ 

সকভূত হিংসা নিষেধক রে সহিভ যক্জীয় পশ্ুঘাত 

বিধায়ক শ্রুতির অনৈক্য। সর্বভৃভ হিংপ! নিষেধক ক্রতি গ্রাণি- 

হিংসা! যে অনর্থ হেতু ইহাই জ্ঞাপন পপ কিন্তু তাহ 

যে যজ্ঞোপকারক নহে ইহাত জ্ঞাপন করিভ্েছেনা ? অন্থ- 

হেতুভা ও যজ্ঞোপকারিতা এই উদ্ষের মঙ্যে বিরোধ । যজ্ঞস্থলে 

পণ্ুহিংসা যজ্ঞের উপকাঁরও করিবে, আবার হিংসা জন্ত 

প্রত্যবায়ও উত্পাদন করিবে । আবার এই চরু হত্যাদি দ্বারা 

যে বাগাদি তাহাতেও চক্ষ ইত্যাদি সম্পাদনের |নমিন্ত বীজ নাশ 

হওয়ায় তজ্জন্তও প্রত্যবায় জন্মার। যদিও ঘাগাদি অন্ত শুভা্দৃষ 

হর তাহা প্রচুর এবং তাহার তুলনায় হিংন! কন্ত পাপও স্বল্প 

গ্ারশ্চিতে খণ্ডন হইতে পারে, কিন্তু এ প্রায়শ্চিন্ত অনুষ্ঠিত ন! 

ভইলে তাহাতে নরক উত্পাদন বি অতএব হিংস! যে 

অনর্থ হেতু তাহাতে আর সন্দেহ নাই! কোন ক্রিয়ার পশুঘাতই 

মৃখ্য আবার কোথায় অনন্বরূপ | বিডি অর্থ ইষ্ট সাধনতা। 
বিধি মাত্র কন্মই ই সাধন করিয়া থাকে । কিন্তু কেবল ইষ্টেরই 

সাধন হয় অন্ত কিছুই উৎপাদন করে না, সংসারে এমন প্রথম 

অবস্থায় সম্ভবে না, বা সংসারে এমন কিছুই নাই, কম্মমাত্েই 

কণ্টকর। পুজা পাঠ জপ হোণ ব্রত উপবাস কার্ষ্যেই ক্লেশ 

আছে। বজ্ীয় পণুঘাত থেরূপ পাপঞ্জনক, অগ্ঠান্ত ক্লেশাদি 
২ 



১৮ র্াষ্টান | 
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সেরূপ চবি নহে) বস্তৃতঃ নরক ব্ূপ বলবৎ অনিষ্টের 

উৎপাদন না করিয়। স্বর্গাদ ইস্ট কল জন্মাইবার কারণ হইলেই 

সেই কার্ধ্য এ স্থলের ইষ্ট সাধন বলিয়া! স্বীকার করিতে হইবে। 

ইহাই বিধির ইষ্ট সাধনতার অর্থ। 

ণ 

২--( ক) 

যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহারই অনুষ্ঠান করা আমাদের 

কর্তব্য। পাপকারীর প্রতি পাপাচার করিবে না । কেহ অন্ায় 

করিলে অন্ঠায় করিয়া তাহার প্রভীকার করিবে না । সর্ধদা 

সাঁধু থাকিবে । সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া অপাধুহার প্রাতি- 

বধান করিবে । স্তার পথে থাকিয়া অন্যাক় আচরণের প্রতিবিধান 

করিবে । অসাধুকে সাঁধুতার দ্বারা জয় করিবে । কেহ অসদ্ধ- 
বহার করিলেও তাহার প্রতি সন্ধাবহার করিবে । যত্ব পুর্ববক 

সাঁধুসক্গ করিবে । সংসাঁরে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়| 
ভাহাতে অস্তঃকরণ নানাবিধ আক্রান্ত ও বিচলিত হইতে পারে। 

ধন্দভাব শ্রখন হয়, পবিত্র উত্সাহ নির্বাণ হইতে পারে, সাধু 

আঁশ! নৈর্বান্তে পরিণত,হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়! জীবনকে 

নলিন করিতে পারে) এরূপ অবস্থান সাধুগণের সংদর্গ আত্মাকে 

প্ররুতিস্থ করিতে পারে । সাবুসঙ্গ প্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন 
প্রাপ্ত হয়) যেমন সুর্যের আলোক রূপহীন বস্তকে রূপবান 

করে সেইরূপ সাঁধুগণের পাধুত! অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও 

পুণ্যণীল করে| সাধূনঙ্গে অপাধু ভাবের দমন ও সাধু ভাঁবের 
উদ্দীপন হয়| অপাঁধু সঙ্গ পরিত্যাগ কর! কর্তব্য | যাহার সঙ্গে 



কথা । ১৯ 

অবস্থান করিলে নীচ কামনা ও নীচ ভাব উৎপন্ন হয় তাহ! হইতে 

আপনাকে রক্ষ। করা কর্তব্য । অসাধু সঙ্গে পাপের শুতি দ্বণা ও 

ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা মন্দীভূত হয়। বিবাদ যত ন! ঘটে তাহা! করাই 
কর্তীবা, ক্রোধ সন্বরণ এবং ক্ষম। শ্রীতির সহিত সকলের প্রতি 

সদ্ধবন্ার করিবে । মৈত্রীহই বেন অন্যের সহিত ব্যবহারের 

নিয়ামক হয় । কে সামান্য উপকার করিলেও তাহা বিস্মৃত 

হওয়া! কর্তধা নহে। কৃতজ্ঞতার বিপরীত কৃতদ্নতা ইহা সর্বদ! 

মনে জাগরূক রাখা উচিত। অহরহঃ আপনাকে শিক্ষা দান ও 

আপনাকে শাসন করা কর্তবা। ধিনি নিজেকে দযন করিতে 

না পারেন তাভার চতুর্দিকেই যন্ত্রনা পরশ্রীতে কাতর হওয়। 

কর্তব্য নহে, পরশ্রীতে কাতরতার তুল্য কুৎসিত ব্যাধি আর কিছুই 

নাই । অন্তের মঙ্গলের প্রতি বাহার বিদ্বেষ হয় তাহার আর মনের 

আরাম বা শাস্তি থাকে না । এই সংসারে বে যত উন্নত হর! 

গুভ ফল ভোগ করিতে থাকে, সে অজ্ঞাতসারে ঈধাকারীর মনে 

তত আঘাত দিতে থাকে । সকলের মঙ্গলের মধ্যে আপন*র মঙ্গল 

সন্নিবিষ্ট জানিয়া! এরপ ক্ষুদ্রতা হৃদয়ে স্থান দেওয়! উচিত নহে। 

যে বাক্তি মনের সহিত ক্ষম। প্রার্থন। করে, সহআ দোষী হইলেও 

তাহাকে ক্ষম। করিবে । সব্ধদ| ইন্জ্রিয়গণকে শাসন করিবে, 

বুদ্ধিকে মাজ্জিত করিবে এবং জ্ঞান অভ্যাস করিবে 1 যেমন 

অন্তের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ কর, সেইরূপ অন্তকে বিদ্বেষ করিয়া 

কষ্ট প্রদীন করা কর্তব্য নহে। “্যখৈবাত্ম! পরন্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভ- 

মিচ্ছতা” অকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা! করিয়া অন্যের 

সহিত ব্যবহার করিবে । কখন কাহাকেও অপবাদ দেওয়। কর্তব। 

নয় । অপরের অদ্গুণ দেখিলে আনন্দ ও দোষ দেখিলে ছুঃখিত 



হণ ধন্মানুষ্ঠান : 

হওয়া কর্তব্যা পিতা মাতা যেমন পুত্রকে পুত্র বলিয়া প্রীতি 

করেন এবৎ এই জন্য তাহার শুণ দেখিলে সুখী ও দোষ দেখিলে 

হদয়ে আঘাত পান, সেইবূপ মন্ুষ্কে কেবল মনুষ্য বলিয়া প্রীতি 

করিতে শিক্ষা করিবে । তাহ! হইলে অন্যের অপবাদে হৃদয় 

আনন্দিত হহবে না। বেবাক্তি অন্যের দোধ দেখিয়া ও অনোর 

দোষ ঘোষণা করিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করে? তাহার হৃদয়, 

অতি ক্ষুদ্র | বিনয়ী ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিন! থাকে । 
[বনয়হীন ব্যক্তি সকলেরই বিদ্বিষ্ট হয় । একদিনও অহঙ্কার 

করিবে না । অনেকে শবীর দুর্বল ব! মনের পরিজনোধ বা শরীরের 

উন্নতি হেতুবাঁদে মদ্য পান করেন, কিন্ত ইহ! অতীব গহ্ি। 

অদ্য মদেয় মপেক় অগ্রাহ্াৎ। হহাতে মন বুদ্ধি বিবেক নিস্তেজ ও 

প্রভাহীন ভইয়া পড়ে ও হৃদয়ের পবিত্র ভাব সকল অপাড় ভষ্টয়! 

যায়, অন্তরাজ্ার পরিতোষ আত্ুপ্রসাদ তাহ! ধন্মানুষ্ঠানের অব্যর্থ 

ফল) আত্মপ্রসাঁদেই ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভূত হয়! আত্মা গ্রহন 
গকিলে সকল ছুঃখ বিনষ্ট হয় । ধর্মের অনুষ্ঠান বাঠীত আত্ম! 

তু হয় না? বিষয় সুখে মন সুখী হইতে পারে৷ কিন্তু আত্মাতে 

বণ্দ গ্লানি থাকে তাহা হইলে রাশীকহ বিষ॥ সমস্ত বার্থ হইয়! 

যায়। ধন্মকার্ষ্ের অনুষ্ঠানের নিমিন্ত সাঘাজুসাঁরে যত্ব করিবে | 

সমুদয় শক্তি নিয়োগ করির। কৃতকার্য হহতে না পারিলেও পুণ্য 

লাভ হইবে । ভগবানের অশেষ কার্ধ্যকে কতদুৰ সম্পন্ন করিলে 

নিনি তাহ! গণনা করেন না, তিনি যাঁহাঁকে যে শক্তি দিয়াছেন, 

তাহা! অকপটে সে নিফোগ করুক ইহাই তাহার অভিপ্রায় । 

সারধি যেমন অশ্ব সংযম করে তদ্দ্রপ বিষয়ে প্রবৃত উন্ভ্িয় 

শকলকে সংযম করিবে । যে সকল বিষয় ইন্ডজিয়গোচরে উপস্থিত 



কথা | ২১ 
ক্লাস লিখল স্ীস্িচল পালি 

হইলে অস্তঃকদণে অসৎ ভাবের উদয় হয়, কদাচ াদৃশ উনি 

বিষরে ষাইবে না । পব্ত্রি বিবয় উপভোগের দ্বারা ইন্দ্রিযমগণকে 

পরিতৃপ্ত করিয়। অহরহঃ জীবনের উদ্দেন্ত' সাঁদনে গ্রবৃন্ত থাকিবে । 

যখন যে প্রবৃত্তি উঠে তাহাতে উন্ড্িযদিগকে বিচরণ করিভে 

দিবে না। মন নি স্বেচ্ছাঁচারী উক্জ্রিয় সকলের অন্থগাঁমী হয়, 

ওবে বাযু যেমন নৌকাঁকে জলেতে মগ্ন করে মনও দ্দরপ পুরুষের 
বুদ্ধিকে নষ্ট করে যখন প্রলোভন সন্কুল সংসারে অবস্থান করিয়! 

ধন্ম তাঁণন করিতে হইবে, তখন মনকে দমন করিতে ন! পারিলে 

পদে পদেত বিপদ ঘটিয়া উঠে । পাপ চিন্তা, পাপালাপ, পাপ 

অনুষ্ঠান কদাঁচ করিবে না । খারা মন, বাকা, কম্ম ও বুদ্ধি ছার 

পাপাচরণ ন। করেন, ভীহারাই মহাত্মা । ধন্মুপথে খাটিযা নিতান্ত 

অবসন্ন হ্টলেও 'অবন্মে মনোনিবেশ করিবে না। প্রাণপণে 

ধন্নকে রক্ষা কর, ধঙ্মও তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন । পিতা মাত। 

স্ত্রী পুত্র জাতি বন্ধু কেহই গরোঁলোকে থাকে না, কেবল ধন্ম 

থাকেন; একাকী মন্তষা জন্ম গ্রহণ করে, একাকী মুত হয়, 

একাকী স্বায় পুণাফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় ভুক্কৃ্ 
ফল ভোগ করে । শতএব আপনার সাহাবার্ধে ধন্ম সঞ্চয় করিবে। 

ধর্ম ইহকালের বন্ধু, ধন্মই পরকালেৰ নেতা । ধন্মুঃ সর্ববেষাঁ 

ভূঙানাং মধু না ধনের দ্বারা ন। পুত্রের দ্বারা না কন্মের দ্বারা মুক্তি 

লাভ হয়। অরণ্যবাঁদী সন্নাসী হইয়া সংসার ত্যাঁগকরা হয় না» কিন্তু 

গৃহে থাকিয়। সংসারী হহয়াও হৃদয়ের কাঁমন! ত্যাগ করিতে হুইৰে। 

“ন ধনেন্ ন প্রজয়! ন কম্ণা তযাগেনৈ-কেনামৃত্তত্ব মাঁনগুঃ। যখন 
হৃদয়ের কামনা সকল নিরস্ত হয়, তখন এ বিশ্ব অমুত হয় । এবং 

এই খাঁনেই ইট্টমর্তিকে উপভোগ করিতে পার। যায় । 



২২ ধর্মানুষ্ঠান | 

“বদ! সর্বেৰ প্রমুচ্যন্তে কাম। যে হস্ত হৃদি শ্রিতাঃ। 
অথ মত্য্যোহ সৃতো। ভবতাত্র ব্রহ্মা সমন্মুতে ॥৮ 
স্ত্রী পুত্রঅ রদ্দিগকে সর্ধ প্রযত্বে পৌষণ করিবে এবং নিজে 

নিষ্ষাম হইয়া ': ভোগের আসক্তি ত্যাগ করিবে। ইচার পুর্ণ 
আদর্শ স্বয়ং ঈশ্বর । তিনি কেমন সংসারী একটী কীট পতন্গেরও 
আহার দ্রিতে তিনি ভূলেন না। কঠোর প্রস্তর মধ তিনি জীব 

জন্তকে অন্ন ষোগাইতেছেন । কিন্তু তিনি আপনার জন্ত কিছুই 

রাখেন না । কেবল সকলকে দিতেই থাকেন । যাহ! তাহার 

আদেশ তাহ! প্রাণপণে পালন করিবে । যাহ! তাঁহার ইচ্ছার 

বিরুদ্ধ তাহা বিষবৎ ত্যাগ করিবে । এই প্রকার আপনাকে 

ভূলিয়। এইরূপে তাহার কার্ধ্য করিতে থাকিলে নিশ্চয় তিনি 

আমাদিগকে ভূলিবেন না। তোমার যে সকল অভাব তাহা 

তিনি পুর্ণ করিবেন | তিনি তোমাকে যাহ! দেন তাহাই যথেষ্ট 
বলিয়। কৃতজ্ঞ হইয়া গ্রহণ করিবে । ভিনি যে অবস্থায় রাখেন 

সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে । সম্পৎকালে তীাহারই অনুগত 

হুইম্সা চলিবে । বিপত্কাঁলে তাহারই শরণাপন হইয়া বিচলিত 

হইবে না । কর্মের সময় তাহাতে থাকিয়া কর্ম্দ করিবে; ধিআামের 

সময় তাহাতেই থাকিস বিশ্রাম করিবে। পশুরাজ্যে স্বাধীনতা 

নাই। ঈশ্বর আত্মাকে স্বাধীনতা অলঙ্কার দিয়াঁছেন। এই 

স্বাধীনতা থাঁকাতেই আমাদের ধর্ম কার্যে অধিকার হইয়াছে । 

আমাদের কেবল কর্মতে অধিকার হইয়াছে, কদাপি তাহার 

ফলেতে নহে। ফল ফলদাঁতার হস্তে । পকর্দমণ্যেবাধিকারক্তে 

মা ফলেষু কদাচন” ॥ অর্ধ প্রষত্বে কর্ম করিবে। কিন্ত তাহার 
ফলের জন্য ব্যাকুল হইবে না, এই ভাবে কার্য্যাদির ঘাঁরা যখন 



কথা । হও 
পদ পানকিতীস্ি পিসি সত সি তাল লা লস পপর পরা লাজ লিপি পিল ৯ পাব সতী লিপি সিসি পাস সলািলা সি পি পাউপাস্পি সলী পাতি প সী সিপািপ অর পর পাস পাদ 

আমরা আপন মনে ক্ষুদ্রতা পসারি কিরিভে পারিব, ভিন 

সেই প্রেম উপলব্ধি করিয়া তাহাতে মগ্ন হইব । 

বিজ্ঞান সারধিরিস্ত্ব মনঃপ্রগ্রহবাননরঃ। 

পসোহধবনঃ পারমাঁপ্পোতি তদ্বিষ্ণেঃ পরমং পদং ॥ 

“তঘ্বিষ্চোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব 

চক্ষুরাততং ॥ 

সেই আআ ক্কতাত্মা, সেই আত্মাই ভাগাবান্, বে রাঁছ-মুক্ত 

চঙ্জের ন্যায় নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়া শরীরে অভিমান পরিত্যাগ 

করিয়। পরমাত্মীতে অবশ্থান করে, সে ইহ সংসারেই ব্রচ্মলোক 

অনুভব করে। 

“স সেতুশ্ধিতি রেষাং লোকানামসম্ভেদায় । 

নৈনং সেতু মহোরাত্রেতরঃ ন জরা ন 

মৃত্যুন শোকে ন স্ুকৃতং ন ছুষ্কৃতং | 

সর্বেব পাঁপনাাোনোহতে। নিবর্তৃন্তে অপহত- 

পাপা হোষ ব্রন্মলৌকঃ। তক্সাঁদা এতং সেতৃং 

তীত্ব? অন্ধঃ জন্ননন্ধো। ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধে। 

ভবতি উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি। তস্মাা 
এতং সেতুং তীত্ব পি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে | 

সকৃদ্বিভীতে। হোবৈষ ব্রন্মলোকঃ । 

( কঠোপনিষদ্ব) 

দেহ রক্ষা, দার প্রতিগ্রহ, স্ত্রী পুত্রাদি পালন, সামাজিক ক্রিয়। 

কলাপ গ্রভৃতি সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম এই মত ধর্মমকার্ধয 



২৪ র্ানু্ঠান | 
হাসল ক ্ল চক সর্লাসিত পা সা সিসির অপি সি পউপরল লি পাপা 

মনে করিয়া ভগবানের উদ্দেশে নির্ধাঃ ব রি পারিলেই ভারতে 

কোন পাপস্পর্শ না হহবার সম্ভাবনা । 

যু করোধষি যদশ্রাসি যজ্জুহোষি দদাঁসি যশু। 

যু তপস্তসি কৌস্তেয় তৎ কুরুত্ষ মদর্পণম্ ॥ 

আহার অতি জানান্য কাধ্য। কিন্ত সেই আহার পরিমিত ও 

সাত্বিক হইলে দেহেব ন্স্থতা, মনের শান্তি, সৎ্কন্মে প্রবুতি ও 

অনৎ কর্মে নিবুতি এবং তাহার ফলে ইহলোকে প্রকৃত সুখ ও 

পরলোকের নিমিত্ত চিত্তশুষ্চি, আবার অপরিমিত ও রাজদিক ভাবে 

আহার করিলে দেহের অস্তুস্থতা, ননের উগ্রতা, সৎকর্্মে বিরাগ ও 

অসৎ কন্মে প্রবৃন্তি এবং তাহার ফলে ইহলোকে দুঃখ ও পর- 

লোকের নিমিত্ত চিন্তবিকার এই সমস্ত অগুভ ঘটে । অতএব 

আহারও ধশ্ম কার্ধয মনে করিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া পবিত্র 

ভাঁবে তাভাতে প্রবৃভ ভ৪য়! কর্তব্য ; ঈশ্বরে ভক্তি মানবের পক্ষে 

শুভকর ও কর্তব্য ( ঈশ্বরের গুাতি ভক্তি থাকিলে জগতের অনন্ত 

শক্তি নিরস্তর আমাদের সহায় ও কার্য পরিদর্শক বহিয়াছেন | এই 

বিশ্বান আমার্দগকে অনেক পাপ হইতে দুরে রাখিক়? থাকে | 

তিনি মহান্ পবিত্র ও পূর্ণ এই পর্যন্ত আমাদের বোধগম্য ততিন্ন 
ভাহাকে ভক্তি করিলে তিনি প্রীত হইয়া আমাদের মঙ্গল করেন 

কিন! এই প্রশ্ন বর মন কলুত্ষত করা কর্তবা নহে । আমরা যাহ! 

চাহি তাহাই যে গাইব তাহার স্থিরতা নাই, তবে একথা নিশ্চিত 

আমরা কোন অন্যায় প্রার্থনা করিলে তাহা পুরণ হইবে না 

আমাদের যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহাই যেন পাই, তাহাই যেন 

হয়, এই পর্য্যস্ত প্রার্ঘনাই কর্তব্য । একাগ্তার সহিত এই 

সস 
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প্রার্থনা করিলে আমাদের একাগ্রতা সেই ফল আনিয়। দিবে । 
উপাসন! কাঁলে নিজের ইচ্ছামত প্রার্গনা না করিয়া ঈশ্বরের উপর 
নির্ভর রাখার উদ্াহদণ আমার সন্ধাবন্দনায় “যো বঃ শিবতমো 

ব্ুসস্তন্ত ভাঁজয়তেই ন5। উশতী রিব মাতর2 ॥* মাতা যেমন 

সন্তানের বাহাতে ভাল হইবে সন্তান তাহা জান্তক আর নাই 

জানুক তাহাই দিবেন; তদ্রপ ঈথরও উপাসকের যাহাতে ভাল 
ভয়, মে হাহ! জানুক আর নাই জানুক তাহাই দেন। যেজাতির 
ষেরূপ প্রাচীন পদ্ধতি আছে যথাষোগ্য ভন্ভি ভাবে তদনুসাঁরে 

ভওয়া উচিত । নিরাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ করা কঠিন; এবং 
তিনি যখন অর্ধব্যাপী তখন তিনি মূর্তি বিশেষেও আছেন, আর 
সেই দেব দেবীতে অনন্ত শক্তি পুজা করা হয় ॥ মূর্তি পুজ! যে 
প্রকৃত ঈশ্বরাণনা তাহ! পুজা প্রণালীতেই প্রচুব প্রমাণ । আমরা 
যে মুক্তির পুজা করি তন সেই মূর্তিই অনাদি অনন্ত বিশ্বব্যাপি 

ঈশ্বরের মুর্তি মনে করিয়া থাঁকি। নিত্য পাঠ্য মহিস্তবে ত্রয়ী 
মাংখ্যৎ দোগং পশুপতি মতং বৈষ্ণব মিতি প্রভিন্নে প্রশ্থানে পর- 

মি মদঃ পথ্য মিতিচ। কুচীন।ং বৈচিত্র দৃজুকুটিল নান! পথ- 

দুষাং নৃণামেকো গ্যস্্মসি পর্বস। মর্ণবৰ উব ॥ 

বং ভুমিত্ং জলৌঘ স্ব মসি হুতবহস্থং 
জগদ্বাযুরূপ। তৃষ্ণীকাশো মনম্চ 

প্রকৃতি রপি মহঙ পুর্বিবিকহঙ্কা তশ্চ । 

আত্মা এবাঁসি মাতঃ প্রমমি ভবতী 

তত পরং নৈব কিধি5, ক্ষন্তব্যো মে 

হপরাঁধ প্রকটিত বদনে কামরূ.প করালে 
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যেহপ্যন্যদেবতা তক্তা যজন্তি শ্রদ্ধয়ান্বিতা 
তেহপি মামেব নৌন্তেয় যজন্তযবিধিপুর্ববকম্। 

০ 

হি আ। 

আমাদের হিন্দুধন্শ আধ্যাত্মিক ধর্ম | তাহার বীজ এই যে, 
আত্বার দ্বারা পরমাত্বাকে জানিবে। আত্মীতে ঈশ্বরকে দেখিলে 

সর্বত্রই তাহাকে দেখা যার । যিনি সকল বৈচিত্রের মূল, সকল 
সারের একাধিপতি, তাহার আবাস স্থল আমাদের আত্মা ! 

আত্মীকে ষদি না জান ৬বে সকলি শৃহ্য । এই কারণে সকলেই 

আত্ম জ্ঞানে তৎপর হও । এই শরীরের মধ্যে যে শরীরী আত্মা 
তাহার অভ্ন্তর বিশুদ্ধ জ্ঞানালোৌকে অশরীর পরমাত্মাকে 

দেখিবে। শান্ত দীস্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া স্বীয় 

আত্মাতে পরমাতআ্মীকে দেখিবে। এই অধাজ্ম যোগ । ভক্তির 

সহিত এই যোগুক্ত হইলে সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়! 

যাঁয়, মৃত্যুর পর শরীর পড়িয়া থাকিবে; কিন্ত এই যোগ যুক্ত 

হইয়! আত্মা পঃমাআ্ার সহিত অনন্তকাল বিচরণ করিয়া থাকে । 

শরীর ধারণ ও স্থস্থতার জন্য বেমন প্রত্যহ আহারাদি নিয়মিত 

আবশ্ঠক, তদ্রুপ আত্মার সুস্থতার জন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসন! 

করিবে | ঈশ্বরের উপাসনা আত্মার অন্ন। দেশ কাল ব্যাপী 

সর্ধসাক্ষী সত্য অনস্ত পরম ব্রহ্ম তগবানকে স্বীয় ইইউদেবী জানিয়! 

প্রেমভাবে নিত্য আবাধন। করিবে । 

পতন্মিন্ শ্রীতিত্তন্ত প্রিয়কার্ধ্য সাঁধনঞ্চ তছপাঁসনমেৰ 1৮ 
কুলপাবন যেমন সর্বদা সর্ব প্রযত্বে নিজ স্থুখ ভোগের কামন। 



কথ! । ২৭ 
শা ওরা সি সি পা খাটি সিলশি উপল জী ঈ পসিল ৭ রিবা সনি সরা ঈ লা শা শা শী ৯ ৯... পা সিকি অসি সপ সিরা সি কাছ 2 সীল ২৮ শু 

খর্ব করিয়া পিতা মাতার সেবা করে এবং তাহাদিগকে প্রিয় 

কার্যের দ্বার! সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করে, তদ্রপ ভগবানের সেবা 

কর! কর্তব্য! তাহাকে পিতা মাত! ভাতা ইত্যাদি সকল ভাবিয়। 

এককালীন তাহার উপরু সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে । অভদ্র দর্শনে 

শবণে মন অভদ্র হইতে পারে, এমতে যে সকল আমোদ প্রমোদে 

ধর্মতাব মলিন হয়, যেখানে বিচলিত করে, তথায় অবস্থান কর্তব্য 

নহে। গাপসংসর্গে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে। সৎসঙ্গ 

সখ আলোচনা! সত্গ্রস্থ পাঠ মানসিক উন্নতির প্রধান উপায় । 
উত্তম মানব জন্ম লাভ করিয়া ষদ্দি আত্ম উন্নতিতে সমাহিত ন! 

হইয়া মাঁনব জীবন যাপন করে, তাহা হইলে তাহাকে আত্মঘাতী 

বলিতে পারা যায়। আমাদের সাধারণ নিয়ম যে যতই বিষস্ব 

ভোগ করিবে, বিষয় তৃষ! ততই বুদ্ধি পাইবে । অত্ডএব সন্তোষ 

অবলম্বন করিবে, এবং প্রকৃত তৃপ্তিস্থান সংসারের অতীত জানিয়া 

ংসাঁরে আসক্তি ত্যাগ করিবে । সুখই' হউক আর ছঃখই হউক, 

প্রিয় ঘটনাই হউক আর অপ্রির ঘটনাই হউক, সর্ধবদ্বীই এই 

লক্ষ্য রাথিবে ; ষেন তাহাতে হ্ৃদয্র অভিভূত না হয়। ঈশ্বরের 
উপর একান্ত নির্ভর করিয়। সখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদ্কে পরাঁজস্ব 

করিবে । প্রিয় ঘটনায় অ'হলাদে মত হইবে না। মনের মধ্যে 

সম্তাপ উপস্থিত হইতে দিবে না। সস্তাপের কারণ উপস্থিত 

হইলে ধৈধ্য ও বিবেচনা! পুর্ধক আপনাকে রক্ষা করিবে। আত্ম- 

প্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবে । সর্বদা সত্যব্রত 

থাকিবে । যাহাতে সত্যের অপলাপ হয় ন৷ অথচ লোকের গ্রীতি 

ও কল্যাণ উৎপন্ন হয় তাদৃশ বাক্য কহিবে) যাহা সত্য কিন্তু 

তাহা কহিলে কাহারে হৃদয়ে আত্বাত দেওয়। হয় তাহা সংষত 
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করিয়া রাখিষে। | নর টিন আবশ্তাক রা হইলে হবেনা ন। 

্িয় অথচ মিথ্যা একবারে ত্যাগ করিবে । বাক্যে ইত ও 

ব্যবহারে সত্যপরার়ণ হইবে । ইহলোঁকে মিথার পর তীব্র 

পদ্দার্থও নাই । যোগী ফাঁজ্ঞবন্থা আমাদের জীবন ধারণের কতক 

গুলি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন 

“্যমশ্ট নিয়মশ্চৈব আঁলনঞ্চ ভখৈবচ । 
প্রাণায়াম তথ গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা । 

ধ্যানং সমাধি রেতানি ঘোগাঙ্গানি বরাননে ॥৮ 

( যাঁজ্ঞবন্ধ্য সং) 

হ গাঁ যম, নিম, আসন, প্রণার়াম, প্রত্যাহার, ধারণ! 

ধ্যান ও সমাধি এ অষ্ঠাম বোগ। পুনরায় পাতগ্ল দর্শনে যম, 

নিয়ম, আসন, প্রণাদাম, প্রত্যাহার এই পাঁচটী বহিরঙ্গ এবং ধান 

ধারণ লমা'ধ অন্তরঙ্গ সাবন। 

এক্ষণে দেখা যাঁউক ধম কাঁভাকে বলে -: 

অহিংসা সভ্য মস্তেয়ং ব্রহ্মচধ্যং দয়ার্জবং 

ক্ষম। ধুতি ন্ম্িতাহীরঃ শৌচস্ভেতে যমা দশ ॥ 
এই দশটা বম | 

১) আহংসা- কর্ত্রণা মনসা বাঁচা অর্বভূতেষু সর্বদা! । 

অক্রেশজননং প্রোত্ং হিংসাত্বেন যোগিভিঃ | বিধুযুক্তং চেদ হিংস! 

স্তাৎ্ ফ্লেশজন্মৈব জন্তযু ॥ চোিতঞ্চেদ হিংস। স্তাঁদভচারাদি কম্ম 

যত্'॥ স্বীয় কম্ম বাঁক্য ও মনের দ্বার কাহাঁকেও কষ্ট দিবে ন!। 

২। নশ্য--সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন বথার্থাভিভাষণম্ ॥ 
৩। অস্ত্েয়--কর্দমণ! মনলা বাচা পরত্রব্োদু নিম্পৃহঃ 1 কর্ম 



কথা । ২৯ 
পি ্ সদর জলি পাস সি লা কী তি শিস ৩ লা ৪ 

মন ও বাক্যের দ্বারা পরদ্রব্য গ্রহণে যে স্পৃহারাহিতা তাঁভারই 
নাম অন্তেয়। 

৪ | ব্রচ্গচর্ধ্য--কন্দণা মন্স! বাঁচা সর্বাবস্থাস্থ সর্ধবদা | সর্ববত্ত 

মৈথুন ত্যাগে। ত্র্ষচ্য্যং প্রচক্ষতে | কন্খব মন এবং বাঁকোর দ্বার! 

সকল অবস্থাতে সর্বদা মৈথুনেচ্ছ। ত্যাগ করাকেই ব্রহ্গচর্যয বলা 
নার। এক্ষণে মৈথুন শব্দের অর্থ কি--ন্মরণং কীর্ভনং কেলি 
প্রেক্ষণৎ গুহ ভাষণম্ সম্বল্লোহধাবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্বংভি রেবচ 

এতন্মৈথুন মষ্টাঙ্গং প্রবদপ্তি মনাবিণঃ! 
পুর্ব্ূষ্ট রমণীগণকে ম্মরণ, তাহাদের গুণকীর্ন, জ্জীলোকের 

সহিত ক্রীড়া, কুৎসিত ভাবে তাঁভাদিগকে দর্শন, গোপনে তাহা 

দের সহিত সম্ভাষণ, সম্ভোগেচ্ছা, তছিষরে প্রগাঢ় যত্ব এবং ক্রিয়া 

করিয়। ব্রহ্মচর্য্য অবলঘ্ন করিবে । 

৫| দয়াঁ-দয়া ভূতেষু সর্ধেহু সর্ধত্রানথগ্র্পূহ। । কাঞ্জ 

মন বাক্য দ্বারা সকলের প্রাত অনুগ্রহ করাকে দয়া বলে। অন্ু- 

গ্রহ করিবার বাসনা সব্ধদ! বলবতী থাক! আবশ্তক । 

৬। আঁজ্জুব-প্রবৃতৌ বা! নিবৃতৌ বা একরপত্বমাজ্জবম্। 

প্রবৃন্তি ও নিবুত্তি বিষষ়ে সমতা ভাবকে আজ্জব বল! যায় । 

৭| ক্ষম--শ্রিয়াপ্রিয়েহু সর্কেষু সমত্বং যচ্ছরীরিণাম্। 

প্রিয় ও অপ্প্ির সকল কার্য্যেই জীবগণের প্রতি যে সমতাভাব 

ভাহাকেই ক্ষম। বলে। 

৮। ধুতি--অর্থহানৌ চ বন্ধুনাং বিয়োগে চাপি সৃম্পদঃ | 
ভূষঃ প্রাপ্ত চ সর্বত্র চিত্তন্ত স্থাপনং ধৃঙিঃ। 



৩৩ ধন্মায়টান | 
এ পাটি পাস পাপা 5 পিসিল পাশা সাশিিল ০? _ স্পা পা ৯৩ শীত তি দিশা আলির ততসমিলী 

অহা ও সম্পদ প্রান্ত এবং ভিত বিয়োগ ইনি 

স্থথ ছুঃখাদিতে চিত্তের গ্ৈর্ধয অবলম্বনকে ধৃতি বলা যায়। 
৯। মিতাহার--অঙ্ৌ গ্রাসা মুনের্ডক্ষাঃ ষোড়শারণাবাসি- 

শীম। দ্বাত্রিংশদ্ধি গৃহস্থম্ত যথেষ্টৎ ব্র্গচারিণাম্। তেষাময়ং 

মিতাহার স্বন্তেষামল্পভোজনম্ 1 এক্ষণে উপযুক্ত পরিমাণ ভোজনকে 
মিতাহাঁর বলা বায়। 

১০1 শৌচ--শৌচন্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্াভ্ান্তর মেবচ। 

মুজ্জলাভ্যাং স্থতং বাহাৎ ভাবশুদ্ধিস্তথাস্তরম্। শৌচ বাহা ও 
অত্যন্তর। মৃত্তকা ও জলঘ্বারা তবে শৌচ তাহ! বাস আর চিন্ত- 
শুদ্ধিরূ্প যে শৌচ গাহা অভ্যন্তর শৌন | 

নিয়ম_-তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যৎ দানং ঈশ্বর পূজনম্। সিদ্ধান্ত 
শ্রবণঞ্চৈব ভ্রী মৃতিশ্চ জপে! ব্রতম্। নিয়ম শব্দের অর্থ পূর্বোক্ত 
দশটা । 

১1 তপঃ-বিধিনোক্তেন মার্গেণ কৃক্্রচান্দ্রারণাদিভিঃ । 

শরীরশোৌধণং প্রহি স্তপসাং তপ উত্তমম্ । 

২। সস্তোব-_যদৃচ্ছালাভতো! নিভ্যং মনঃ পুংসে! ভবেদিতি | 
যা ধীন্ত! মুবয়ঃ প্রাহুঃ সন্তোষ সুখলক্ষণম। প্রতিদিন যাহ 

কিছু হয় ব' ঘটে সকল বিষয়ে সন্ধষ্ট থাকাকে সম্তভোষ বলা যায়। 

এ সংসারে সন্তোষই একমাত্র শান্তি । পাঁতঞ্জল দর্শনে আছে, 
সস্তোবাদনভম সখলাভঃ । 

৩। আন্তিক্য।--ধর্মাধন্মেধু বিশ্বাসো বস্তদ্াস্তিকামুচ্যতে। 

ধন এবং ধর্মের উপর যে বিশ্ব:স তাহাই আস্তিক । 
৪। দাঁনস্প্চাসাজ্জিতং ধনমল ন্তদ্বা যৎ প্রদীয়তে। 

'আর্থিত্যঃ শ্রদ্ধয়] যুক্তং দান মেত হুদাহ্ব তম্ ॥ 



কথা । ৩১ 
হিপ ধস পাসিলীন্কিল ৭ ৮ স্তন ওল পাস পদ পাস্িলাখ্লনিলানি পি তা সিপিএল জিন পল পৌর পি ৬ ২৩ আপা লী সম্পদ পার সস সি উপ ভবন 

অল্পই হউক রা অনল্পই ক শরদ্ধ! পুর্ব সৎ্পান্ধে দান 
করিবে । দাতার শ্রন্ধাঁপাত্রের উপঘুক্তত| অন্থপাঁবে দানে উৎ- 

কর্ধতার তারতম্য হয় । যাহাকে দান করিলে অসৎ্কর্মে উত্মাত 

দেওয়া হয় তাদৃশ অনত্ পাত্রে দান ধন্দের অনুযোনদদত নহে। 

যেব্যক্তি বাস্তবিক অভাবে নিপাড়িত হইতেছে, দাঁতাগণের 

অগ্ুগ্রহই বাহার একমাত্র ভরসা, সেই বাক্তিই দানের উপযুক্ত 

পাত্র । তাদৃশ দৎপাত্রে শ্রদ্ধ! সহকারে যথাসাধা দান করিতে 

হয় দানের জন্ত অন্ঞার পুর্ধক ধনোপার্জন করিবেন । তানৃশ 
দাঁনে পুণ্য লাভ হয় না, গ্রত্যুতঃ মহৎ পাপে পতিত হইতে হয় । 

অতএব যদ্দি ধন দানে সাম্থা না থাকে তবে আর আর উপায়ে 

ছুঃখীদিগের ছুঃথ মৌটন করিবে । ক্দাপি অগ্তার় করির! ধন 

আহরণ করিবে না। এমন কি আপনার জীবিক! ও অবশ পোষ্য 

পরিবারগণের প্রতিপালনের জন্তও অন্তায় পুন্ধক ধনোপাজ্ঞন 

করিবে না। 

৫| ঈশ্বর পুজী__বৎ প্রসন্নস্বভাবেন বিষুং বা কুদ্র মেবচ। 
ষথাশক্ত্যাচ্চনং ভক্ত্য! এতদীশ্বরপুঙনম্। নিজের শক্তি অনুসারে 

প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে নিজ ইষ্ট দেবতার অঙ্চনা করিবে । কাচ 

শ্রদ্ধাহীন হইয়। কোন কার্য করিবে ন1। 

৬। দিদ্ধান্ত শ্রবণ__সিদ্ধাস্ত শ্রবণং প্রোক্তং বেদাস্ত শ্রবণং 

ভগবান শঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন, বেদাস্তবাঁক্যে সদ! রমস্তং 

কৌপিনবস্তং খনু ভাগাবস্তং | 
৭। হ্ী-বেদ লৌকিক মার্গেযু কুৎসিত কন্ম য্ভবেৎ। 

তন্মিন ভবতি য। লঙ্। ভ্)স্ত সৈবেতি কর্তিত! । 



কা 

৩২ ধন্মানুষ্ঠটান ৷ 

বৈদিক এবং লৌকিক গ পন্থায় যে সকল কুদ্সিত কর্দের 
অনুষ্ঠানে লজ্জা বোধ হয় তাহাই শ্রী বলিয়া কথিত । অন্তের 

মুখ হঈতেও একটী অশ্লীল বাঁকা শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, 
সেই ভীমান । ভ্রীমান বাক্তি পাপকে অতিমাত্র দ্বণা করেন । 

এবং তাঁহার সম্পর্ক হইতে দুরে থাকিতে স্বভাবতই ইচ্ছা করেন। 

যাহার হী নষ্ট হয় কলাণকর ধন্ পথে তাহার বাঁধ! জন্মে এবং 
অধর্ম্নে পতিত হইয়া শ্রীহীন ও মলিন হয় । অতএব কথাতে 

ভাঁবেতে, বেশ বিস্াসে যত্ত পূর্বক হ্রীকে রক্ষা করিবে । 

৮) মতি বিহিতেষু চ সর্বেষু শ্রদ্ধা বা সা মভি্ভবে্ | 
বেদ খিহিত কর্ম সমুহের উপর যে আ্দ্ধা তাভাই মণি । 

৯1] জপ--গুরুণ1 চোপদিষ্টোহপি বেদ বাহ বিবজ্জিতঃ | 

বেধিনেধক্তেন মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্বতঃ 1! বেদ বিধিও 

মন্ত্র শাস্ত্রের অনুসারে গুরূপদিষ্ট মন্ত্রের সাধন করাকে জগ বল! 

বায় । 

১০1 ব্রত-_ধর্খার্থ কাম নি যুপারগ্রহণং ব্রতম্! ধন 

অর্থ ও কামনা! সিদ্ধর নিমিত্ত যে সকল ক্রিষার অনুষ্ঠান করা হয় 

হাই ব্রত। 

আঁসন--স্থির স্ুখমীসনং ) যে ভাথে বসিলে দেহের কোন 

কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা মনের কোনরূপ চাঞ্চলাাদি না হয় অথচ 

চিন্তনীর চিত্তা করায় বিশেষ আগ্ুকুল্য হয় এবং অতীব সুখাব 
ভাব মনে হয়, তাহারই নাম আসন | ইহ। বিভিন্ন প্রকার, সাঁধা- 

রণতঃ « পাঁচটা । আসন ইত্যাদি অন্যান্ত গুরুতর বিষয় সকলে 

গুরুর নিকট উপদেশ লইবেন । 
১০ রি 



কথা। ৩৩ 
৬ রঃ চা তি এ 

(৩) 
কম্ম আবশ্তক কিনা? কর্ম হইতে মুক্তি লাভ সম্ভবে 

কিনা? এক্ষণে মুক্তি শব্দের অর্থকি ? মুক্তি অর্থে যদি বন্ধন- 
চ্ছেদ ধরা হয়, তাহ! হইলে বন্ধনচ্ছেদ শব্দের অর্থকি? সংসার 

বন্ধন অর্থে নশ্বর পদার্থ, তাহ হইলে মুক্তি কি অক্ষয় স্বর্গ! 

বেদাদিতে দৃষ্ট হয় বে ইহকালের সুখ যেমন নশ্বর পরকালের 

সুখও সেইরপ নশ্বর । অবিনশ্বর শ্বর্গস্থখ সম্ভবে না। যে 

জিনিষের উত্পর্তি আছে তাহারই বিনাশ আঁছে। কর্্দফলে 

যাহ! লাভ কর! যায় তাহার বিনাশও অবশ্ঠন্তাবী । তাহা হইলে 
অক্ষয় স্বর্গ শব্দের অর্থ করা যাইতে পারে যে সুদীর্ঘ কাল ভোগ । 

ভগবদ্গীতাতেও স্পষ্ট আছে নিষ্ঠাবান কর্ম্মফলে স্বর্গ লাভ করেন, 
পুণাক্ষয়ে পুনরায় পৃথিব'তে জন্ম গ্রহণ করেন । তাহা হইলে 
অক্ষয় ন্বর্গ মুক্ত হইতে পারে না । চিরকালের জন্ত ছুঃখনিবৃত্তি বা 

ব্রহ্মতাব মুক্তি অনেকে বলেন, তাহাদের মত কর্ম ও জ্ঞান একত্র 

সুক্তিদান করে? কিন্তু কন্ম ও জ্ঞান, একত্র দেহে অবস্থান সম্ভবে 
নাঁ। একমেবাদ্বঠীয়ং জ্ঞান হইলে তাঁহার দ্বারা কর্ম কি 

সম্ভবে। সেইরপ জ্ঞান জন্মিলে তিনি পুর্ণ । রোগার্ভ শত পুত্রের 

আর্তনাদেও তিনি অচল অটল? জীবন মরণ সকল তাহার 

সমবস্থা, এমত ব্যক্তি কেমন করিয়৷ কন্ম করিবেন । 

কর্তা, করণ, ক্রিয়! এই বিভিন্ন ভাবের সমাবেশে কর্মের ত্ষ্টি। 

খাহার বিষ্ঠ। চন্দনে সমান জ্ঞান তাহার কর্ম অসম্ভব । আমাদের 

শাঞ্্রকারেরা কন্মের গুণ দোষ ছুই বলিয়াছেন । আমাদের শান্ত 

সকলেরই হিতকারী। যেমন রোগীর অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা, 
টু 
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শান্দ্ুও তদ্রুপ 1 বৈধ কন্মফলে স্বর্গ ভোগ করতে পাইলে তখন 

সত্ব গুণের বৃদ্ধহয়) সেই সত্ব গুণবা দেবভাঁব যদ্দ হৃদয়ে 

প্রবল বা বদ্ধমূল হয় 'তখন সত্ব ওণের স্বাভাবিক কাঁধ্য হইতে 

কে। কিন্তু উতৎকট কামনা থাকিলে রজোগুণের আধিকা 

প্রযুক্ত প্রবল সংস্কার রূপে বদ্ধমূল হইতে পারে নাঁ। রজে! 

গুণই প্রবল থাকে, তাহার ফলে সংশারাবর্তে ভ্রমণ করিতে হয়। 

তবে কুকর্ম্নের ফলে যেমন ভ্রমণ দীর্ঘকালবাপি, বৈধ কর্মের 

ফল সেরূপ নহে, কেনন! দেবভাব প্রবল থাকিলে ক্রমশঃ 

উন্নতির “কে অগ্রসর হয়! বৈধ কর্মের ছবার৷ ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি 

হয়, এবং এই চিত্তশুদ্ধি হইতে আত্মতত্ব লাভ হয়। আতজ্মতত্ 

লাভ হইলেই তত্বজ্ঞান। এই তন্বজ্ঞান লাভ কি মুক্তি নহে । 

১ 

(৪) 
ভগবানের অনস্ত করুণার, অনন্ত বিভূতিতে বিশ্বাসই হিন্দু 

ধঙ্মের প্রধান বিশেষত্ব? অবতার বিশেষ বা মহাপুক্ষষ বিশেষের 

প্রতি বিশ্বাস স্থাগন করিলেই মুক্তি হইবে, ততিন্ন কিছুতেই 

মানুষের মোঁক্ষলাভ সম্ভবে না এ কথ! বিশ্বান্ত নহে । বিভিন্ন শাস্ত্র 

ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহার 

করুণাকে বিভূতিকে কোন প্রকার সীমাবদ্ধ করির! তাহারা 

কীর্ণ হার পরিচয় দেন নাই । সকল মহাত্মাই স্বীকার করেন, 

ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁহার বিভতি অনস্ত। স্থট্টিকালের প্রারস্ত হইতে 
এষাবৎ মোহপ্রাপ্ত মানবকে স্পথ প্রদর্শনের জন্ত ধশ্বরিক 

বিভূতি সম্পন্ন অসংখ্য মহাত্ম। নাঁনারূগে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
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অবতার! হাসংখ্যেরাঃ হরেঃ সন্বনিধেদ্ধিজ। 

সপ্ত গুণের আধার ভগবানের অবতার অসংখ্য ! গুদ্ধ তাহাই 

নহে যত্র জীব তত্র শিব। একমেবাদ্বিতীয়ম্ (সেই এক সৎবস্ত 

ব্রহ্ম ব্যাতীত আর খিতীয় কোনও পদার্থের অস্তিত্ব জগতে নাই 1) 

সর্বং বিষুণময়ং জগণ্ প্রভৃতি তথ্যধর্মতে হিন্দুর নিকট 

নুপরিচিত। ইন্ত্র মিত্রং বরুণ মগ্থি মাহুবথো দিব্য স্ুপর্ণে। 

গরুত্মান্। 
একং স্বিপ্রা বন্তধা কলপয়ন্ত্যগ্সিসমং মাতরিশ্বান মাহ ॥ 

(খেক ১ম মণল) 

সেই সদ্বস্তঈ লোকে ইন্দ্র মিত্র বরুণ বাধু যম অগ্নি প্রভৃতি 

বিবিধ নামে আখাত। 

ন্পর্ণং বিপ্রা কবয়ো৷ বচোভি রেকং সন্তং বন্তধা কল্পয়ন্তি ॥ 

(খক ১০ম) 

সেই বস্তকে কবিগণ নাঁনারূপবিশি্ বলিয়া কল্পন। করিয়া 

থাকেন । আকাশাৎ পতিতং তোয়ং বথা গচ্ছতি সাগরং 1 সর্ব্ব- 

দেব নমস্কারঃ শঙ্করং প্রতি গক্ছতি ॥ আমাদের বেদ, উপনিষদ, 

গীতা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের মূল এই তত্বটর প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয় 

যে চান্য-দেবতাভক্তীঃ বজন্তে শ্রদ্ধয়। স্বিতাঃ। 

তে তু মামেব কৌন্তেয় বজন্তি বিধিপুর্বব কং ॥ - 
(গীতা ঈম) 

যাহারা শ্রদ্ধা পুর্বক অন্ত দেবতার আরাধনা করে তাহারাও 

আমাকেহ ভঙ্জনা করে। ফল কথ! একেতে অনেক, অনেকেছে 

এক ব|৷ অনেকেরও অনৈক্ের মধ্যে একেরও প্রক্যের সন্ধান 
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কারতে এক সদ্বস্তর অনস্ত [বিভূতি স্বীকার পূর্বক সাধকের 

সামর্থ্যান্ুসারে প্রভীকোপাসনার সাহায্যে ঈশ্বরের প্রক্কৃত স্বরূপের 
ধারণ। করিতে শিক্ষা দেওয়াই হিন্দুধর্মের বীজভূত তত্ব, উহাই 
সকল শান্জের সার কথ।। বিশু, মহম্মদ, জিন, বুদ্ধ প্রভৃতি 

মহাপুরুবদ্দিগের প্রবর্তিত ধন্মের প্রতি বিদ্বেষ হিন্দুধন্মের অন্ু- 

মোদ্িত নহে । 

যদ যদ্বিভূতিমণ্ড সত্বং শ্রীমদুর্জিজিত মেব বা । 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভৃতম্ ॥ 

এই জগতে যাহা এরশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ তৎ সমুদয় 

তাঁহার অংশভূত। এই উদ্ার শিক্ষার ফলে শাক্যসিংহ বিষ্ণুর 
অবতার বলিয়! পরিগণিত এবং পীর পর়গন্বর হিন্দুর শ্রদ্ধার পান্র। 

অনন্তপ্রেরিত পুরুষে বিশ্বাস স্থাপন করিয়! তাহার করুণার ব। 

বিভূতির সীমা নির্দেশ করা সঙ্গত নহে। এশ্বরিক বিভূৃতির 
অনস্তত্য উপল্ধ করিয়া আমাদের মৃহ্র্ষিরা উপাদকর্দিগকে 

আপনাদিগের কচি ও প্রক্কৃতি ভেদে উপাস্ত দেবঠাঁর দ্ূপ কল্পনা 

করিবার শ্বাধানতা দান করিয়াছেন । অন্থান্য ধন্ধে যেরূপ উপাস্য 

দেবহার আকৃণত প্রকৃতি নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করিয়া! উপাসক- 

দিগের স্বাঞ্ধীন চিন্তার পথ নিরুদ্ধ ও অপর ধন্ম্নের উপাস্ত দেবতার 

প্রতি বিদ্বেষ পোষণ পথ পকিষ্কৃত, হিন্দু ধন্ৰে সেরূপ নাই। 
ঈশ্বরের বিভূত্তি বিশেষের শ্রেষ্ত্ব স্বীকার করা উপাসকের সাধনার 

প্রথম অবস্থার চিত্তের একাগ্রত| সম্পাদনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী 

জানিয়। মহার্ষরা উপাসকদিগকে স্ব স্ব উপাস্ত দেবতার শ্রেষ্ঠতা 

শ্বীকাঁর করিবার শ্বাধীনত। গ্রদান করিয়াছেন । মনুষ্য প্রকৃতির 
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বৈচিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। উপাসনা! প্রণালী বিষয়েও মহর্ষির! 

উপাঁসকদ্দিগকে বহু পরিমাণে শ্বাতত্ত্রা দান করিয়াছেন । 

উপাস্ত যাহাই হউক, উপাসন! প্রণালী যেরূপেই হউক, ভক্তি 

থাকিলেই মুক্তি লাভ ইহা সর্বশান্ত্রের মত। এইরূপ ভক্তির 

প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া অধিকারী ভেদে যোগ, কর্ম ও জ্ঞান মার্গ 

অবলম্বন করিবার শ্বাধীনত। উপামকর্দগের আছে। অসভ্য বন্ধ 

জাতীয় রাজার গৃহে একটার অধিক প্রবেশ পথ থাকে না, সেইন্ধপ 

ঈশ্বরের নিকট যাইবার একটার অধিক পথ নাই, ইহা হিন্দু ধন্মান্ু- 

মোঁদ্িত নহে । হিন্দুর ভগবান সহলদ্বার ও সহশ্র সোপান বিশিষ্ট 

প্রাসাদে থাকেন ॥ ভক্তি, যোগ, কন, জ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ 

সোপান পথে সাধক তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে। 

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণব মিতি 

প্রভিন্নে প্রস্থানে পর মিদমদঃ পথ্য গিতিচ । 

রুচীন!ং বৈচিত্রা। দুঁজু কুটিল নান। পথ জুষাং 
নৃণামেকো। গম্যত্মলি পয়সা মর্ণৰ ইব ॥ 

এইরূপে এ্রশ্বরিক বিভতির অনন্তত্ব ও সাধন মার্গের অনেকত্ 
স্বীকার করিয়া মহর্ষির মানবের চিতের সস্কীর্ণত৷ দুর করিবার ব্যবস্থা 

করিয়াছেন । 

0 -... 

(৫) 
বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণান্গুদারে বুঝা যায় কণ্ম হইতে মুক্কি লাভ 

'হুয়। গ্রবং কন্ম হইতে সংসারবন্ধন হয়, মুক্তি অর্থে বন্ধনচ্ছেদ, 
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কম্মবাদীর মতে হহা অক্ষ স্বগ, সংসার বন্ধন অর্থে নশ্বর শ্বগ, 

নরক জন্মান্তর। একই শাস্ত্রে কর্মের এই দুই প্রকার ফল নির্দেশ 

থাকাতে আমরা সন্দিহান হইয়! পড়ি। শান্রবাক্যের বিরোধ 

দর্শনে শাস্ত্রের গতিও অবিশ্বাস হয় । সুতরাং এ বিষয়ের বুক্তি 

দ্বারা মীমাংসা আঁবশ্ঠক। কেহ বলিতে পারেন, বিরোধ আবার 

কি, কম্ম নান? প্রকার তন্মধ্যে সোম যাগ প্রভৃতি মহঞ্খ মহৎ কর্ম 

হইতে মুক্তি লাভ এবং অস্থাগ্ভ বাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র কন্মমন হইতে 

সংসরবন্ধন হয় । ইহা বলিলে, আপাততঃ বিরোধ নাই, ইহা! 

কিন্তু বিচারে স্থায়ী প্রতিপন্ন হয় না । কেননা, বেদে স্পষ্ট লিখিত 

আছে যে কেন কন্মুই মুক্তির কারণ ভইতে পারে না। বেদে 

লিখিত আছে যে, ইহকালের শ্ুথ ভোগ যেমন নশ্বর, পরক1লর, 

স্থথভোগও তেমনই নশ্বর, অবিনশ্বর সুখ হইতে পারে না। 

বে বন্তর উৎপত্তি আছে শাহার বিনাশ নিশ্চিত? কম্মফলে 

স্বর্গস্থখ উৎপত্তি স্বীকার করিলে তাভারও বিনাশ অবস্তন্তাবী। 

সুতরাং অক্ষন্ন স্বর্গ অলীক, তবে অক্ষয় স্বর্গ মনন সুদীর্ঘ কাঁল- 

ভোগ্য অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত ভোগ্য স্বর্গ, গীহায় স্পষ্ট ব্যক্ত যে 

নিষ্ঠাবান বেদজ্ঞ বক্তি সোম যাগ করিয়া আমার নিকট স্থ্গ 

প্রার্থন। করেঃ এবং তাঁহার ফলে স্বর্গ লাভ করিয়! পুণ্যক্ষয়ে 

পুথিবীতে পতিত হয়। অতএব যাগাদির দ্বারা দ্বর্গ লাভ হয় বটে, 
কিন্ত তাহ! অক্ষয় নহে । স্থতরাং পতন ও জন্মাস্তর হয়। তাহা 

হইলে সংসার বন্ধনের নিবৃতি কিরূপে। অক্ষয় স্বর্গ নামক মুক্তি 

না থাকিলেও যেরূপ মুক্তি অপরে মানিষ়া থাকেন, অর্থাৎ চির- 

কলের জন্ত দুঃখনিবৃত্তি বা! বত্রদ্মতাঁব সেই মুক্তি অবলম্বনে অনেকে 

মত দেন যে কর্ম ও জ্ঞান একত্র মিলিত্বা মুক্তি সম্পাদন করে । 



কথা । ৩৯ 

যে কন্ম জ্ঞানের সহিত অন্ুষঠিত ন1 হয়, তাহা হইতে সৎসার- 

বন্ধন হয়। এই মত কি মতে গ্রাহাকারণ কর্ম ও জ্ঞান একত্র 

মুক্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে থাকিতে পারে না | দেহাদিতে আত্মত্ব 

অভিমান ন! থাকিলে, অনুরাগ বিদ্বেষ হয় না । অনুরাগ বা! বিদ্বেষ 

ন। থাকিলে, কন্মে প্রবৃতভিও হয় না। আত্মাকে যদি বেদাস্তসন্মত 

নিগুণ নির্ধ্বিকার নিন্রয় একমেবাদ্বিতীয়ং চৈতন্ত মাত্র বলিয়| 

প্রগাঢ় প্রতীতি হয়, তখন প্রবৃত্তিমূলক কর্ম সে বাক্তি? দ্বারা 
ক্ধাপি হইতে পারে না। কর্ম পরিত্যাগে তাহার উচ্ছ! হয় না, 

আপন! হইতেই কন্ম তাহাকে পরিতাগ করে । উক্ত আল্মজ্ঞান 

মৌখিক নহে। সাক্ষাৎকারস্বৰপ হইলেই সেই বাত্তি জীবনুক্ত 
হয়, এবং কন্ম পরিত্যক্ত হইতে পারে, নচেৎ নহে । কর্ম খাঁহাকে 

ত]াগ করিয়াছে সম্মুখে শত রোগার্ত পুত্রের আর্তনাদেও তিনি 

অচল অটল, দহামান গুহে থাকিয়া তিনি নিঃশঙ্ক। যার 

বাহ্থ অভ্যন্তর সমান, শক্র মিত্র, জীবন মরণ, সুখ হুঃখ সমান, 

এমন মহাত্মা কি মতে কম্ম করিবেন। যিনি পুর্ণ, যিনি 
দেখিতেছেন, তিনি ভিন্ন জগতে কিছু নাই, জগৎ নাই, তাহার 

কর্ম কিরূপে সম্ভবে। কর্তা, করণ ও ক্রিয়া এই সকল বিভিন্ন 

ভাবের উদ্দীপনায় কশ্বের সৃষ্টি, যিনি একমেবাদ্ধি ভীরং তাহার 

কণ্ম কিরূপে ঘটিবে। তাহার বিষ্টা চন্দনে, পণ্ডিত মুর্খে বেদে 
বিদ্যান্গন্দরে সমভাব, এই ভাব যাহার মৌখিক নহে, তিনিই 

প্রকৃত জ্ঞানী তাহার কম্ম অসম্ভব | 

একাকী শিস্পৃহঃ শীন্তঃ চিন্তা নিদ্রা বিবড্জিতঃ। 
বা লভাব স্তথাভাব ব্রন্মজ্ঞান স্তথোচ্যতে ॥ 



৪৩ ধর্মানুষ্ঠান । 

ইহ! হইতে বুঝ যায় কর্ম ও জ্ঞানের একত্রে সমাবেশ হইতে 

পারে না। 

আত্ম নিগুণ ন! হইলেও দেহাদিছে আত্মত্ব বুদ্ধি এবং 
হুঃখে স্ুখত্ব বুদ্ধি প্রভৃতি ভ্রম হইতেই বিষয় বিশেষে অনুরাগ ও 
বিদ্বেষ জন্মে । আত্মা ষে দেহাদি হইতে ভিন্ন এই জ্ঞান দ্বারা সেই 

ভ্রম নষ্ট হইলে অনুরাগ বিদ্বেষ থাকে না । দৈহিক সম্বন্ধ বন্ধনে 

স্নেহ মমতার আশ্রয় স্ত্রা পুক্রাদির প্রত অনুরাগ বা শক্রর প্রতি 

বিদ্বেষ থাকে নাঃ বিনশ্বর শ্বর্গহ্খের পরিণাম চিস্তা করিয়া 

স্ব্গভ্রংশের ক্লেশ মনে করিয়া! সেই সুখকেও অঃংর সুখ বলিয়। 

মনে হয় নাঁ। এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে স্থথ বোধে যে স্বর্গের প্রতি 

অনুরাগ ছিল, সুখবোঁধ দুব হওয়ায় সে অনুরাগ আর থাকে না। 

তখন কম্ধুপ্রবৃত্তি কেন আর হইবে । যোগমতে আত্ম! নিগু ৭, 

সুখ হুঃথ প্রকৃতির ধর্ম, আত্মধন্ম নহে । প্রকৃতি ষে আত্মা নহে, 

আত্ম! ষে প্রক্কৃতি হইতে পৃথক্ এই জ্ঞান হইলে আত্ম! ও প্রক্কৃতির 

যে অভে্দ ভ্রম তাহা বিবনষ্ট হয় সুতরাং কোন সুখেই অন্ুরাগ 

থাকে না। এই সফল হইতে বুঝ। যার ষে কোন মতেই 

ওত্বজ্ঞান ও কর্ম একত্র মিলিত হইয়া মুক্তদম্প্দন করিতে পারে 

না) যদ্দিধরাযায় কর্ম শব্ষের অর্থ অদৃষ্ট, জ্ঞান হইবার পুর্বে 

কন করিয়াছি, তাহার ফলে অদৃষ্ট। দেই অদৃষ্ট ও তত্বজ্ঞান একত্র 

মিলিত হইয়। মুক্তি দান করে, ইহাতেও [ঠিক বুঝা যাস না, কারণ 
জ্ঞান যদি মুক্তির কারণ হয়, তবে অদৃ্কে পৃথক কারণ বলিৰ 

কেন ? বেদাদিতে প্রমাণ হইম্সাছে কর্ম ও জ্ঞান মিলিত হইয়া 

সুদ্তিসম্পাদন করে, কেবল তত্বজ্ঞান কারণ নয় । এই হইতে 

বুঝায় যে কর্ম ও আত্মতব, বিষরে শাস্ত্রীয় উপদেশ ক্জান হইতে 



কথা৷ ৪১ 
সি পন পা সি দিত সিট উপর পা ঈদ সি অর সপ 

চিত্গুদ্ধি হয়, তন্বারা মুক্তি লাত হয়। যেভ্রম আত্মার স্বরূপ 
আবৃত রাখিয়াছিল সেই ভ্রম দুরীকরণের জন্য আ'ত্মজ্ঞানের 

আবশ্তক, সেই ভ্রম নষ্ট হইলে চিরপ্রকাশ আত্মস্বরূপ, মোক্ষরূপে 

প্রকাশ পায়। অনেকের মতে চির কালের জন্য ছুংখনিবৃত্তিই 

মুক্তি; পুনজ্ঞন্ম প্রতিরুদ্ধ হইলেই এই ছুঃখনিবৃত্তি। ধর্াধন্্ 

না থাকিলে পুনজ্জন্ম হয় না, অনুরাগ দ্বেষ না থাকিলে ধন্মাধন্ধ 

হয় না, ভ্রম ব্যতীত অনুরাগ ও বিদ্বেষ হয় না, এটকরূপে আমর! 

ক্রমেই বিকৃত হইয়! শ্রক্কৃত পন্থা পাই নাই । 

যঃ জানাতি সজানাতি নান্যে বাদরতা জনাঃ। 

শাস্ত্রারণ্যে ভ্রমস্তীতি তে নিষ্কৃতিনাঁপি কচি ॥ 

শাস্ত্রেই কর্মের দোষ কীর্ভন আছে, আবার তাহাতেই কশ্মের 

বিধি আছে, ইহা প্রতারণ নহে । 

সকলের রুচি সমান নহে, মকলের শক্তিও সমান নহে, কিন্ত 

শান্্র সকলেরই হিতকারী,যাহার যেমন রুচি এবং শক্ত তদনুলারে 

শুভ পথে লইয়া! যাওয়াই শাস্ত্রের লক্ষ্য । বৈদ্য যেমন ধাতুভেদে 

একই রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করেন, ইহাও তন্রপ । সেইব্প 
যে সকল ব্যক্তি নরকের ভয় না করিয়া তুচ্ছ স্থখের লোভে কত 

কুকম্্ করিতেছে, তাহার! বদি হ্বর্গন্ূথের লোভে কুকর্ম হইতে 

বিরত হয়, বৈধ কন্ধ করে, তাহার ফলে উচ্ছলত! নিবারিত এবং 

আংশিক সংষমের পরিচয় তাহার হইয়! থাকে । বৈধ কন্ম ফলে 

স্বর্গ ভোগ করিতে পাইলে সত্ত্ব গুণের বুদ্ধিও হয়, সেই সত্ব ওণ বা 

দেবভাব যদ্দি মনে প্রবল ব! বদ্ধমূল হয়, তখন সত্ব গুণের 

স্বাভাবিক কার্য হইতে থাকে, বিষয়ের দোষ দর্শন ও ভ্রম নিবৃতির 



৪২ ধন্ম্যনুষ্ঠান | 

চেষ্টা এই সকল হইতে থাকে । তবে উতৎ্কট কামনা থাকিলে 

রজোগুণই প্রবল সংস্কার রূপে বদ্ধমূল হয়। তাহারই ফলে 

সংসারাবর্তে ভ্রমণ করিতে হয় বটে, কিন্তু কুকর্মাদি ফলে এই ভ্রমণ 

যেরূপ অবশ্তস্ভাবী এবং দীর্ঘতর কাল বাঁপক বৈধ কর্মের ফলে 

তাহা হইতে পারে না। কেনন! দেবভাব প্রবল হইলে তত্ব" 

জ্ঞানের দিকেই অগ্রসর হয়, অতএব ভ্রমণ অবশ্থাস্তাবী নহে, 

কামনা বদ্ধমূল হইলেও দেবভাবপ্রস্ত ত আবুত সত্তগুণ কোন ন 

কোন সময়ে বৈরাগ্য আনয়ন করিয়া মুক্তি লাভের সহায়তা করেঃ 

সুতরাং দীর্ঘকাল ব্যাপা ভ্রমণের লাঘব করিতে পারে । বৈধ এবং 

নিষিদ্ধ কম্দমীত্রই প্রবৃত্তি জন্ত বত দিন দেহ থাকে, ততদিন সকল 

কল্ম পরিত্যক্ত হইতে পারে ন! বা সকল কন্ম কাহাকেও ত্যাগ 

করিতে পারে না। প্রবুতিমূলক কন্মই তত্বভ্ঞানীকে পরিত্যাগ 
করে; এই জন্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম ও তত্জ্ঞান একজ্র মিলিতে পারে 

ন।। বিশে প্রাণিমাত্রেই প্রবৃত্তিমূলক কর্মের অগ্তুরাণী, ধর্মহীন 

ভোগই উপভোগ ; উপভোগে কামনা বৃদ্ধি হয়, ধন্মপুত ভোগে 

বিষয় দৌবে দর্শন ঘটে, এই ধশ্মপুত ভোগের পুল বৈধ কর্ম কন্ম- 
নিহিত, বৈধ কাম্য কন্ম মুক্তির সন্নিহিত বা নিয় উপায় ন| 

হইলেও প্রথম এবং সাধারণ উপান্রূপে গুভীত ভইতে পারে? 

কিন্তু এই প্পৃহা নিবৃত্ভি না হউলে ছিতীয় সোপানে পদার্পণ করা 

বায় নাঁ। যে বাক্তি কামনার আাঁড়নায় নিষিদ্ধ কন্ম করিতে পারে 

সে যদ্দি বৈধ কর্খের সময়ে সান্তিক সাজিয়া নিস্কাম ভাব দেখায় 

তাঁহা গামস ভাবেরই পরিচায়ক । কাম্য কশ্মকলে অবিশ্বাসেরই 
পরিচয় । যে বাক্তি প্রথম সোপানেরও অনেক দুরে আছে, 

তশৃহার দ্বিতীয় সোপানে উঠিতে বু বিলম্ব ) সেই গ্রথম সোপান 



কথ । ৪৩ 

হহতেই যিনি অবিশ্বাসের আকর্ষণে বিচলিত হইলেন, ভাহার পথ 

বৃদ্ধি হইয়া] গেল, আর থে মহাতআআ আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া 

এবং সেই মোহমায়া হদয়ঙম করিয়া ভগবানকে ভাকিতে 

লাগিলেন, তিনি দ্বিতীয় সৌপানে উঠিবার অধিকারী । তখন 

তাঁহার কাম্য কর্মে বিরাগ হইবে, নিত্য নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত 

অনুরাগ হইবে, কাম্য কর্মের দোষ এবং নিত্য নৈমিত্তিক 

বিধিমার্গ তাহাদের জন্তই উপদিষ্ট। কাম্য কম্দের অন্তর্গত কাম্য 

উগাসনায় বিষয় কাঁমন! আছে, প্রার্থনা আছে, পুজা আছে, ধ্যান 
আছে, তখন উপান্ত দেবতা ব্যতীত আমার কামন! পুর্ণ করিবার 

যে আর কেহ নাউ, এই আঁবচলিত বিশ্বাস সে অবস্থায় থাকে ন।, 

তখন দৃঢ়তা থাকে না, পাড়ার জন্য চত্ভীপাঠ, তুলসী দেওয়া ও 
চিবিৎ্লকের নিকট ফাতায়াত সেই অবস্থায় বর্তমান থাকে। 

দ্বিতীয় সোঁপানে সেরূপ ভোগোও আকাজ্জা থাকে না, কেনন। 

ভোগ্যের ভোগক্ষয়ে পতন অনিবার্য, এই আশঙ্কা তখন প্রবল 

থাকে 1 তৃতীয় জোপানে বিষয় দোষ দর্শন করিয়! বিষ্বয় কামনা 

থাকে না । কামনার প্রভাবে ষে বন্ধ করিয়া তাগাকে বন্ধনের 

গণ্ডীতে পড়িতে হয়; কামনাত্যাগে সেই কম্ম নিস্কাম ভাবে 

করিয়াই সে মুক্তি লাভে অধিকারী হক্প। যতদিন প্রবৃত্তি বা 

প্রবৃভিবাসন। থাকিবে, ততদিন ধন কশ্ম করিতে হইবে, সেই 

কন্দ্ উপাসনাত্মক হইলে এবং উপান্ত দেবতার দর্শনাদি জন্ত 

অনুষ্ঠিত হুঈলে তাহ! কামন! যুক্ত ব্যক্তির আশাতিরিক্ত ভোগ 

স্বর্গ ও ৬দবসানে মোক্ষাধিকার এবং নিস্কাম পুরুষের তন্বজ্ঞান 

দ্বারা মুক্তি সম্পার্দন করিয়া থাকে । অতএব কন্ মাত্রই যে 

স্বয়ং বন্ধন বা মোক্ষের হেতু তাহ! নহে, আবার বন্ধন ভয়ে কন্ঠ 



৪৪ ধর্ম্মানুষ্ঠান । 

পরিতাগও কর্তব্য নহে। বিবয় কামনা পরিত্যাগই কর্তব্য; 

বিষয় কামনংই সংসার বন্ধনের প্রকৃত কারণ, কর্ম নহে, বিষয় 

কামনা না থাকিলে বৈধ কন্ম চিতশুদ্ধি দ্বারা নিয়ত মুক্তির 

প্রয়োজক হইয়। থাকে । কাক্জিক, মাননসিক এবং বাচিক ত্রিবিধ 

উপাসনাই ভোগার্থ এবং মুযুক্ষু ছবিবিধ অধিকারীরই আছে। 

রাঁজ্যার্থী এবং মুমুক্ষ সকলেই সমভাবে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুযায়ী 

অর্চনা করিবে, ত্রন্গজ্ঞান প্রার্থী বলিয়। প্রতিমাপুজ! ত্যাগ করিতে 

হইবে না৷ 



»ম্স স্নান 

প্রাতঃকৃত্য ৷ 

্রান্ধে মুহূর্তে উত্থায় শষ্যায়ামেৰ বদ্ধপল্ম(সনঃ স্বস্তিকাঁসনস্তথো 

ব1 শিরস্থাধোমুখ সহআদল কমল কর্ণিকাস্তর্গতোর্ধীমুখ দ্বাদশা 

সরসীরুহোপরিস্থিত' শরদিন্ুহ্থন্দর পূর্ণচন্দ্র মগুলান্তর্গত হংসপীঠ 
নিষগ্নং নিজগু রুং ধ্যায়েখ। 

প্রাতঃকৃত্য অবনত কর্তব্য । ইহা না করিলে সন্ধ্যা বা পুজা- 

দিতে অধিকার হয় না। যদি কেহ স্থুর্স্যোদস্ের পুর্ব্বে দৈবাৎ 
প্রাতঃকত্য করিতে ন1 পারেন তাহ! হইলে স্ুর্য্যোদয়ের পর ইং মন্ত্র 

দশবার জপ দ্বারা প্রারশ্চিত্ত করিয়া করিবেন! রাত্রিকে আট 

ভাগে বিভক্ত করিয়া! সর্বশেষ ভাগের ১ এক অংশের নাম ব্রাহ্ম 

মুহূর্তী। মেই সময় নিদ্রা হইতে নিজ ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিয়া! 

ভরঠিয়। শষ্যাতে উপবিষ্ট হইয়! প্রা'তঃকৃত্য করিবে । কোন তন্ত্র 

শয্যাতে প্রাতঃকুতোর ব্যবস্থা, আবার কোন তত্ত্রে বিন্ম্রাদি 

ভাগ করিয়া ব্যবস্থা আছে, পরন্ত শষ্যাতেই শ্রেয়ঃ। 

শ্যামারহস্ত কৃত গুরু ধ্যান । 

শুদ্ধ স্ফটিক সন্কীশং শুদ্ধ ক্ষৌম বিরাজিতং 
গন্ধানুলেপনং শাস্তং বরাঁভয়করান্থুজং | 

মন্দশ্মিতং নিজগুরুং কাঁরুণ্যেনাবলোকিতং 

বামোরু শক্তি সংযুক্তং গুর্লাভরণভূষিতং | 

স্বশক্ত)। দক্ষহস্তেন ধৃত চারু কলেবরং 



৪৬ ধববানুষ্ঠান । 
ছিলি সদ 

বামে ধুতোতৎপলায়াশ্চ স্থরক্তায়াঃ সথশোভনং 

পরানন্দরসোলামে লোচনদ্বয় পক্কজং ॥ 

সর্বর শ্রাতঃকত্যের সময় নিজ ক্রোড়ে বামহস্ভোপরি দক্ষিণ 

হস্ত স্থাপন করিবে । পরন্ত সাধারণ নিয়ম এই যে পুং দেবতার 

ধ্যান কালে বামহস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত এবং স্ত্রী দেবতার ধ্যান 

কালে দক্ষিণ হন্তের উপরি বামহন্ত স্থাপন করিতে হয়। ধ্যান 

বলিয়া কোন মন্ত্র নাই! রূপ চিন্তা মাত্র! দীক্ষান্াত শুরু 

স্ত্রীলোক হন তবে নিষ্রোক্ত ধ্যান করিবে । 

তরুণ রুণ কল্লাভাং করুণা পুর্ণলো চনাং । 
বরাঁভয়করাং শান্তাং স্মরামি নবগোর বীম্ ॥ 

এইব্সপে গুরুদেবকে সদ! শিব মূর্তি (ত্ত্রী হচলে শব্তি' মুর্তি ) 
চিন্তা করিয়া মনে মনে গন্ধপুগ্প ধুপ দীপ নৈবিদ্য দ্বারা পুজ। 

করিবে। তৎপর এ্রং মন্ত্র বথাশক্তি জপ করিয়! নিন্ন মন্ত্রে জগ 
বিসঙ্জন করিবে। 

গুহাতিগুহাগোপ্ত ত্বং গৃহাণান্মত্কৃতং জপম্। 

সিদ্ধিভ্ভবতু তশ সর্ববং তত্প্রসাদান্মহেশ্বর ॥ 

শক্তি মন্ত্রের জপ বিসঙ্জন কালে গোপ্ত। স্থলে গোপণ, মহেশ 

স্থলে মৃহেখার বলিবে ? জপফল তোমাকে সমর্পণ করিলাম এই 

ভাবিয়। দেবতার দক্ষিণ হস্তে এবং দেবীর বাম হস্তে জপফল 

সমর্পণ করিবে । তৎপর গুরুনমস্কার করিবে । 

অখগ্ুডমগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ॥ 

তত্পদং দর্শিতং যেন তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 



পাতঠঃকুৃতা | ৪৭ 

অজ্ঞান তিমিরান্ধপ্য জ্ঞানাগ্ন শলাকয়া । 

চক্ষুরুন্মীশিতং যেন তস্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ। 
নমোহস্ত গুরবে তশ্মৈ ইষ্টদেব ত্বরূপিণে। 
যন্ত বাক্যাম্বতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ভিতং । 

স্জরী গুরু প্রণান !-- 

ব্রহ্ম বিষু শিবত্বা্দি জীবমুক্তি প্রদারিনী। 
জ্ঞান বিজ্ঞীন দাত্রী চ তস্তৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

সমর্থ হইলে স্তব কবচ পাঠ করিতে পারেন! তৎপর গুরুর 

আজ্ঞা লইয়! কুলকুগুলিনীদ্ধ ধ্যান করিবে । বিস্তারিত কুল- 

কুণলিনী সম্বন্ধে আমার__দল সাধনে বিবৃত আছে। সংক্ষিপ্র 

নিম্নে বিবৃত হইল । 

ধ)াঁন ।-- 

ও প্রন্থপ্ত তুজগাকারং স্বয়স্তুলিঙ্গ মাশ্রিতাম্। 

বিছ্যৎকোটিপ্রভাং দেবীং বিচিত্র 'সনান্ধি তাং । 

শৃঙ্গারাদি রসোল্লানাং সর্ববদা কারণপ্রিয়ম্' ॥ 

মেরু দণ্ডের বাঁমভাঁগে ঈড়। নাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও যধো 

সুযুয়। নাড়ী আছে) 

এই স্থুযুম্ন। নাঁড়ীর গ্রন্থি বিশেষে যথাক্রমে ষট্চক্র বা বটপদ্ম 
আঁছে। মুলাঁধার পন্স চতুর্দল, রক্তবর্ণ, ইহা! মলদ্বারের চারি অঙ্গুলি 
উপরে স্থিত। 

স্বাধিষ্টান পদ্ম--ষড় দল, বিছ্যতের স্তাঁয় বর্ণ ইহা লিঙ্গমূলে 
অবস্থিত। 

জানি বলত ৯ ৩৯ ঠজ লি শাস্তি এ স্লাশিিী 



৪৮ ধর্্ানুষ্ঠান | 
পণ পি আন শা 

নিন পদ্ম-_দশদল, নীলবর্ণ ইহা নাভিদেশে কর | 

অনাহত পদ্ম--ছাদশ দল, প্রবাল বর্ণ ইহা হৃদয় ,দেশে 
সংস্থিত। 

বিশুদ্ধ পদ্ম_.ষোড়শ দল, ধূত্রবর্ণ ইহা কণ্ঠ দেশে অবস্থিত । 
আজ্ঞ। পদ্ম-দ্বিদল, "শ্বতবর্ণ ভ্রমধ্যে স্থিত এই ষট. 

পদ্মের উপরে ব্রহ্মরন্ধ স্কিত আর একটা শুক্ুবর্ণ সহম্রদল পদ্ম 

আছে । 

অথ চৌর গণেশ স্তাসঃ__তত্র প্রথমং হৃদয়ে ক্রোং ইতি দশব 
জঞ্টু 1 বথাস্থানে দশবা একধা বা তত্তত্মন্ত্রং জপেৎ! 

দক্ষনেত্রে হী' হং। বাম নেত্র হ্রীৎ হীং, দক্ষ কর্ণে হীং হীং। 

বাম কর্ণে ভং ভীং দক্ষ নাঁসাপুটে হুৎ হুখ। বাম নাঁপ! পুটে হুং 
ৎ! মুখে স্তরীৎ স্ত্রী নাভ ক্লীং। লিঙ্গমূলে হেসৌত। গুহ 
বং ভ্রমধ্যে হুং। 

সমর্থ হইলে ঈহার পর অজপ! জপ করিতে হয় । 

অথ ইষদেবতাং ধ্যাত্ব যথাশক্তি মনস! সংপুজ্য ইষ্টমন্ত্র 

ষ্থাশক্তি জণ্ড! জপং সমাপ্য প্রণমেৎ্।। সমর্থস্চেৎ ইষ্টদেবতা 

স্তবকবচ ম্পপ পঠেৎ। জপকালে প্রাণায়ামস্তাব্শ্তক ং | 

ততঃ প্রার্থয়েৎ। 

ওঁ রিও চৈতন্তময়ি ত্রিশক্তে প্রীবিশ্ব মাতর্ভবদাজ্ঞায়ৈব 

তঃ সমুখায় তব প্রিয়ার্থং সংসারধাত্র! মহুবর্তয়িষ্যে | 

রণ লিট ভূবে নমঃ ইতি পৃথিবী প্রণম্য বামপাদ 

পুরঃসরং বহি মুখগ্রক্ষালনং কুর্য্যাৎ। 

_ মুখপ্রক্ষালন মন্ত্রঃ ক্লীং কামদেবায় পর্বজনপ্রিয়ায় স্বাহ' 

“ €ন্ম১)। 



প্রাতঃক্কৃত্য ৷ ৪৯ 
রখ দিল ঈ লাজ লিল পি টি জোঠ লী ও পীক্ছীমি এ লা পদ শা শিলী ১৫ তলা পাত তা চলার লি পর গ্লাস লা তন চী খিল টি লা শপা কী সন 

সন্ধা ।__ 

বৈদিক সন্ধ্যার পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করা বিধি । অসমর্থ পক্ষে 

বৈদ্দিক গায়ত্রী দশবার জপ করিলে বৈদিক সন্ধার ফল প্রাপ্ত 

হইবেন। যহানির্বাণ তন্ত্র ও গায়ত্রী তন্ত্র প্রভৃতিতে ব্যবস্থা 

আছে যে বর্তমান কলিযুগের প্রবলত! সময়ে বৈদিক সন্ধ্যা করণে 

কাহারও অধিকার নাই। বৈদিক গায়ত্রী জপেই সম্পূর্ণ ফল 

তইবেক! সন্ধ্যার কাল অতীত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ 
প্রায়শ্চিভত করিয়া সন্ধ্যা করিবেন । যদ্দি উভয়বিধ সন্ধ্যা পতিত 

হয় তাহা হইলে বৈদিক গায়ত্রী জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উভয়- 

বিধ সন্ধ্য/ করিবেন। স্ত্রী শুদ্র তান্ত্রিক গায়ত্রী জপ দ্বারাই 
প্রায়শ্চিত্ত করিবেন । আচমনের নিয়ম এই যে দক্ষিণ হন্তের 

অস্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ! মুক্ত রাখিয়া! তর্জনী মধ্যম! ও অনামা সংহত ও 

উদ্ধমুখ রাখিবেন | পরে ব্রাহ্মণ তীর্থে অর্থাৎ অন্ুষ্ঠ মূলের নিকট 
একটী মাষকলাই নিমগ্র হয় এরূপ জল লইয়! মন্ত্র পাঠ পুর্ধক পান 

করিৰে। জল পান কালে যেন শব্ধ না হয়। স্বাহা ও প্রণব 

উচ্চারণে স্ত্রী ও শুদ্রের অধিকার নাই। অতএব তাহারা প্রণব 
লে শ্রী ও স্বাহ। স্থলে নমঃ উচ্চারণ করিবেন । ও আত্ম তত্বায় 

শ্বাহা, ও" বিদ্য! তত্বায় স্বাহ! ও শিবতত্বায় স্বাহা ইতি ত্রিরাচম্য 

সন্ধ্যা পুজাদি সময়ে হস্তে কুশ ধারণ করিতে হয়, শাক্তদিগের পক্ষে 

বন্ধ কুশ ধারণের বিধি নাই । এই বিষয় শ্যামীরহস্তে-_ 

তর্জন্য। রজতং ধার্ধ্যং স্বর্ণং ধার্য মনাময়া । 

এষ এব কুশঃ শাক্তে ন দর্ভো বনসম্ভবঃ ॥ 

ততো! জলে অস্কুশমুদ্রয়া, গঙ্ষে চ ষমুনে চৈব গোদাবরী 



৫০ ধর্মনুষ্ঠান । 
শি লা পি শাহি পদ লাস লী বাঁশি পাটি পি শি লী পা পাটি পিল সি শি লাশ ২ পাস্টিলীটি পা পিষ্ট লস লা লন পাস ও পাতা শপাসিলীস্পিল  পাশপিস্িলা সি পি পরস্পর সি পাস পি পি পা শালি 

্বরস্থতী । নম্দদদে সিন্ধু কাঁবেরী জলেইন্মিন সি নুধিং কুরু | | দক্ষিণ 

হস্ত মুষ্টবন্ধ করিয়। তর্ভনী প্রসারণ পূর্বক তাহার অগ্রভাগ ঈষৎ 
বক্র করিবে 7 ইহাই অন্কুশ মুদ্রা, দক্ষ মুষ্টিং বিধায়াথ তর্জন্তস্কুশ- 

বূপিণী। অস্কুশাখ]া মহামুদ্র। ত্রৈলোক্যা কর্ষণক্ষম! ॥ 
জ্ঞানার্ণৰ তন্ত্র) ততঃ তীর্থ মাবাহ্ মূলেন ত্রিবারং ভূমৌ জলং 

ক্ষিপে্। 

তজ্সলেন সপ্তধ! মৃদ্ধান মভিষিঞ্েৎ । 

ততঃ ড়ক্গন্তাসঃ-_-নিজ ইষ্ট মন্ত্রে যথাক্রমে আ, ঈ, উ, এ, ও, 

অ, যোগ করিয়া হৃদয় শির ইত্যাদি স্থানে ত্যাগাত্মক শব্দ যোগ 

করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে | ষেমত হী মুল মন্ত্র হইলে ও 

হা1 হৃদয়ায় নমঃ; ও” ভা শিরসে স্বাহা, ওঁ হু” শিখায় 

বষটু। ও" হৈ কবচায় হাঁ । ও হো নেত্রত্রায় বৌবট। ও" হুঃ 
করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অন্ত্রায় ফটু। 

ততঃ বাম হন্ততলে জলং নিধাঁয় দক্ষিণহস্তেন জল মাচ্ছাদ্য 

হং যং রং বং লং ইতি জ্রিবার মভিমন্ত্রা মূলং উচ্চরন গলিতোদক- 
বিন্দুতি স্তত্ব মুদ্রর] মৃদ্ধনি সপ্তপাত্যুক্ষণৎং কৃত্ব! শেষজলং দক্ষিণ 

হস্তে সমাদায় তেজোরূপং ধ্যাত্ব। ইড়য়াকষ্য দেহাস্ত পাপং প্রক্ষাল্য 

কৃষ্ণবর্ণ তজ্জল পাপরূপং বিরেচ্য পুরঃকন্পিত বজ্জ শিলারাং 

ফড়িতি মন্ত্রেণ পাপ পুরুষ রূপং তজ্জলং ক্ষিপেৎ। অর্থ মর্ষণ 

একটী বোগাঙ্গ | অভ্যস্ত না হইলে ইহ! বিপদজনক | প্রথমতঃ 

কল্প”: * রয়! করিতে হইবে ও অভ্যাস আবশ্তক । বাঁমহত্তের 

অন্ুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে তবমুদ্রা হয় । 

অঙ্ুষ্ঠানামিকাভ্যাস্ত বামতন্তন্ত সর্ধবদা ॥ কথিত! তত্বমুদ্রেয়ং 

যোজিত! তপণে বুধৈঃ1 কোৌলাবলী তন্ত্র। ও হী হং সঃ মার্ডও 



15 1 ৫১ 

শা উল & কস সপ টিসি সি সর 

সিসি প্রকাশশক্তি সাহ্তায় এষঃ রা ্ীহধ্যার বাহ 

বলিয়া জল দ্িবে। স্ত্রী শূত্র হী" হী” সঃ মার্ভগ ভৈরবায় প্রকাশ 
শক্তি সহিতায় এষঃ অর্থঃ শ্রীহ্ুর্যযা় নমঃ) তর্পণ দক্ষিণ হস্তরূত 

জল বাম হস্ত তত্বমুদ্রোপরি নিক্ষেপেণ তর্পণং কুর্ধ্যাৎচ। 
ও” দেবাংস্তর্পযামি নমঃ | ও" খধীংস্তর্পয়মি নমঃ । পিত- 

স্র্পয়ামি নমঃ। বাঁজসাঙ্গায়াঃ সাবরণায়াঃ সাধুধায়াঃ সপরিবাঁরাকাঃ 

সধাহনায়াঃ অমুক (ভৈরব) সহিতায়াঃ শ্রী অমুকী দেব্যাঃ 

তর্পয়ামি স্বাহা । 

দরক্ষিণাকালীর ভৈরব--মহাকাল, তারার সদ্যোজাত মহা- 

কাল, জগদ্ধাত্রী ছর্গার নীলক% শিব এই মত সকলের নির্জিষ্ট। 

ও' উদ্যদাদিত্য মগুল মধ্য ধর্তিন্তৈ নিত চৈতন্টোদিতাঁয়ৈ এষঃ 

অর্থাঃ জী অমুক দেবতায়ে স্বাহা। 
গায়ত্রীধ্যানং__ 

প্রাতে--ও উদ্াদাদিত্য অঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাৎ ম্রেৎ | 

কৃষ্ণাজিনাম্বরাং ব্রাঙ্মীং ধ্যায়েত্তারকি তাম্বরে | 

মধ্যান্ে- ও শ্তামবর্ণাং চতুর্বংহুং শঙ্খগক্র লসতকরাং। 

'গদাপন্ম ধরাং দেবীং স্ুর্ধযাসন কৃতাশ্রয়াং। 

সায়াহ্নে-_বরদাৎ দেবীং গায়ত্রীং সংশ্মরেদ্যতিঃ| শুক্লাং 

শুক্লান্বরধরাং বুযাসনকৃতাশ্রয়াং। ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং 

শৃলধ্চ নৃকগোটিকাং বিত্রতীং করপন্রৈশ্চ বৃদ্ধাং গলিতযৌবনাং । 
সর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভাসেৎ॥ ইতি ধ্যাত! 

যাথাশক্তি গায়ত্রীং জপেখ। 

দক্ষিণ কালীর গায়ত্রী--বীজ--কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্শাঁন- 
বাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে গ্রচোদয়াৎ। 



৫২ ধ্মীনুষ্ঠান । 

তারা গায়ত্রী--বীজ-_তারায়ৈ বিদ্নহে মঙোখ্বায়ৈ ধীমহি তন্ন 
দেবী প্রচোদয়াৎ। অগদ্ধাত্রী--বীজ-_মহাদেব্যৈ বিদ্বাহে ছুর্গায়ৈ 

ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়ৎ। এই মত সকল দেব দেবার 

পৃথক্ পৃথক্ গায়ত্রী আছে । 

জগের নিয়ম--অনামিকার তিন পর্ব কনিষ্ঠীর তিন পর্ব, 

মধ্যমার তিন পর্ব ও তর্জনীর মুল পর্ব--এই দশ পর্বে শক্তি 
মন্ত্র জপ করিবে। 

অনামিকাত্রয়ং পর্ধ কনিষ্ায়া স্ত্িপর্বর্িক | মধ্যমায়াশ্চ 

রিত্রয়ং তঙ্জনী মূল পর্বণি। তর্জন্প্রে তথা মধ্যে যে! জগেৎ 

সতুপাপকৃৎ। ইতি সনৎ্কুমারসংহিতায়াং | 

নান। প্রকার ব্যবস্থা থাকিলে ইহাই প্রচলিত। 

গুহাতি মন্ত্রেণ গায়ত্রীং বিসম্জয়েু। 
অথ প্রাণায়ামং কৃত্ব! যথাশক্তি মূল মন্ত্র জপেৎ্। 

প্রাণায়াম--দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ।মা মুষ্টিবন্ধের স্তায় 

করিয়! অন্ুষ্ঠ বার! দক্ষিণ নাস! রোধ পুর্ববক মূল মন্ত্র বা আদ্ক্ষর 

ব! হী বা ও মন্ত্র ১৬যোড়শ বার জপ করিতে করিতে বাম নাসার 

আকুষ্ট বায়ু দ্বার দেহ পূর্ণ করিবে । জপকালে বামহস্তে সংখ্য। 

রাখিবে ইহাই পুরক । পরে অঙ্গুষ্ঠ ছার! দক্ষিণ নাস! বন্ধ রাঁথিয়াই 

অনামিকা ও কনিষ্ঠার দ্বারা বামনাসা রোধ (কুস্তক) করিয়। 

৬৪ বাঁর উক্ত বীজ জপ করিয়া অন্গু্ঠ পরিত্যাগ করিয়। দক্ষিণ, 

নাসায় অল্ে অল্পে বাঁযূত্যাগ করিতে করিতে ৩২ বার এঁ বাজ জপ 

করিবে হাই রেচক) এইরূপ তিনবার অবিচ্ছেদে একটা প্রাণা- 

যাম সিদ্ধ হইল। যিনি ইহাতে অসমর্থ তিনি ইহার চতুর্থাংশ 



রী ূ ৫৩ 
দ/ল জিন্স এস্টিটা ক তাস্িতি পাস পি রাজি তি খা সির উল লাস এ 5 জানি লী তি পি শস্ছ লী সরি এ লাশ পাকি শিস ঠাস এসসি লাস লা লি পচ লী সা 

করিবেন--৪1১৬৮__খিনি তাহাতেও অপারগ তিনি পূরক ২ ৯ 

জপ--কুস্তকে ৪ জপ রেচকে ২ জপ করিলেও চলিবে । 

ততঃ ও গুশ্থাতিগুহথগোন্তী ত্বং গৃহাণাম্মতকৃতং জপং । 
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বগুপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥ ইতি সন্ধ্যা! 

পুজা_- 

পঞ্চ শুদ্ধি বাতিরেকে পুজা সিদ্ধ হয় না, আত্ম স্থান--মনু- 

দ্রব্য দেবশুদ্ধিস্ত পঞ্চমীং ষাবন্ন কুরুতে মন্ত্রী তাবদ্দেবাচ্চনং কুতঃ। 

( কুলার্ণব ) 
১। জুঙ্গান ভূত সংশুন্ধিঃ প্রাণায়ামাদিভিঃ প্িয়ে । যড়ঙগা- 

দাথথলন্যাটনরাত্মস্ুদ্ধিঃ সমীরিত! ॥ 

স্নান, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম ও স্যাসাদ্দি দ্বার! আত্মশুদ্ধি হয়। 

২। সংমাজ্জনান্ুলেপাদৈদর্পণোদরবৎ ক্ৃতং ৷ বিতান ধূপ 

দীপাদ্ি পুষ্প মালোপ শোভিতং। পঞ্চ বর্ণ রজশ্চিত্রং স্থান 

শুদ্ধি রিতীরিত৷ ॥ 

“| গ্রথিত্ব মাতৃকাবর্ণৈ মুল মন্ত্রাক্ষরাণিচ। ক্রমোৎ- 

ক্রমাদ্দিরাবৃত্তা। মন্তরণুদ্ধি রিতীরিতা। | 

৪1 পুজা দ্রবাসনং প্রোক্ষা মূলেনৈব বিধানবিৎ। দশয়েদ্ 
ধেনু মুদ্রাঞ্চ দ্রব্যশুদ্ধি রিতীরিত! ॥ 

৫€। পীঠে দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীরুতবিগ্রহঃ | মৃলমন্ত্রেণ 
দীপ্তাত্ব। স্তাস দ্রব্যোদকেন চ। ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদিঘবান দেব 
শুদ্ধি রিতীরিতা ॥ পুণ্প সম্বন্ধে নান! গ্রন্থে ব্যবস্থা আছে, কোন 

পু্প নিষিদ্ধ' তাহ! উপদেশ অনুযায়ী ঠিক করিবেন। তবে 
ভক্তিযুক্ত হইয়। সকল পুণ্পেই পুজা কর! যাইতে পারে। 



৫৪ র্াহষঠান | 
পা পসরা লা লা পি লস শি ও০ লি 

মৎস্য দ্য সুক্ষে_ভকতিযুক্ধে মহেশানি রং ুক্পং নিবদয়েৎ। ॥ 

রাঁঘবট্র--সর্ধ্ব পুম্পৈ: সদ! পৃজ| বিহিতাবিভিতৈরপি ৷ কর্তব্য 

সর্ব দেবানাং তক্তিযোগোহত্র কারণং ॥ 

তথা-তস্থাস্তরে দেবী পূজা সদ! কার্ধা। জলজৈ স্থলটজরপি । 
বিহিতৈর্ব! নিযিদ্ধৈব ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ 

লিঙ্গাচ্চন তঙ্ত্রে-জলজং স্লজং বাপি পত্রং পুষ্পং ফলং তথ! । 

বযথোঁৎপন্নং তথ! দেয়ং [বন্থপত্র মধোমুখম্॥ পরন্ত পুষ্পাঞ্জলি 

দিবার স্ময় পুম্পাদির অধোমুখ বা উদ্ধমুখ বিচার থাকিবে ন!! 

ষে বিন্ব বৃক্ষের ফল হয় নাই তাহার পত্রে পুজ! নিধিদ্ধ। বরদ। 

তন্ত্রে--ফলনুন্ত বৃক্ষ জাতৈ বিন্বপটত্্ন চার্চয়েছ। 
সকলকেই সব্বাগ্রে শিবলিঙ্গ পুজ। করিতে হইবে । লিঙ্গার্চন 

তন্ত্ে--শাক্তো বা বৈষ্ুবো বাপি শৈবে! ব। পরমেশ্বরী । 

আদৌ লিঙ্গং প্রপুজার্থ বিল্বপটত্র বরাননে ॥ গশ্চাঁদন্তং 
মহেশানি শিবং প্রার্থ্য প্রপুজয়েৎ | অন্তরা মুতবৎ সর্বং শিব 

পুজাঁং বিনা প্রিয় ॥ স্বন্দপুবাণে লিঙ্গ শব্দের অর্থ আকাশং লিঙ্গ 

মিত্যাহুঃ পৃথিবী তন্ত পীঠিক 1 আলঙ় সর্ব দ্রেবানাং লয়নালিজ 
মুচ্যতে ॥ 

নিত্য শিবপুজ1--বাঁণলিঙ পুজা, নমঃ বিষুঃঃ ইতি মন্ত্রে ৩ বার 

আচমন করিয়া আঁসন তলে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া এতে গন্ধ 

পুষ্পে ও' আধার শক্তি কমলাদনায় নমঃ । পরে আসন ধরিয়া 

ও আসন মন্ত্রন্ত মেরুপৃণ্ভ খষিঃ লুতলং ছন্দঃ কুন্মো দেবতা 

আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ ও পৃথী ত্ব়। ধৃত লোকা, দেবি ত্বং 

বস্চুনা ধৃত ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যৎ পবিত্রং কুরু চাঁসনম্। 

অঞ্জলিপুটে--বাম কর্ণনূলে ও গুরুভ্যো নমঃ পরম গুরুভ্যে! 



'গাতঃকৃতা। ৫৫ 
পিসি ছি ঠাস লী ক সর্লাত রত উরি ল ৭ লালিত লী লী লি সীট বসছি ৯ প* রি লাকি ছি পান এ ছল সিপদিািাসিলিসসি পিসি পাছত তল লা মর্শ পাছিলি লি 5 ছি লী রি শি ৫ তি ছ রিলো পা এসসি লস পা জি জা জা জা | চ 

রি 

প্রাপর গুরুভ্যো পরমেষ্টি গুরুভ্য! নমঃ | দক্ষিণ কর্ণমূলে 
গণেশায় নমঃ | সম্মুখে অমুক দেবতাঁয়ৈ নমঃ ) 
প্রথমতঃ বাণকে স্নান করাইতে হইবে | 

ও' ত্তাম্বকং যজামহে স্ুগন্ধিৎ পুষ্টবর্ধনং ৷ উর্বারুকমিব 

বন্ধনান্ম,ত্যো মুক্ষীয় মা মৃতাৎ্॥ স্নানের পুর্বে ভূমিতে ভ্রিকোণ 
মণ্ডল করিয়া তাহাতে এতে গন্ধপুষ্পে ও আধার শক্তয়ে নমঃ 

বলিয়া ফুল দিয়! ফট মন্ত্রে কোশার তিনভ্ঞাগ জলপুর্ণ করিয়া বিদ্ব 

পত্র দুর্ববা অক্ষত চন্দন পুষ্প দ্বার! অর্থ স্থাপন করিয়া! অঙ্কুশ মুদ্রা 

স্বারা ও গঙ্গেচ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু কাবেরী 

জলেহস্মিন্ সন্নিধিৎ কুরু ॥ পরে বং মন্ত্রে পেনুমুদ্রা প্রদর্শন ও মৎস্য 

মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া ১০ বার দেবতার মন্ত্র জপ করিবে । পরে 

সেই জল নিজ অঙ্গে, দ্বারে ও পুজার দ্রব্যে প্রোক্ষণ করিবে। 

ধেনুমু্র। কৌলাবলিতন্ত্রে অন্তোন্যাভিমুখ। শ্লি্টা। কনিষ্ঠানামিকা 

পুনঃ তথৈব তর্জনী মধ্যে ধেনুমুদ্রা গ্রকীর্ভিতা | 

মত্ত মুত্র। কোলাবলী তন্ত্র 
উপবুর্ণপরি যোগেন যিলতা সরলান্কুলীঃ অস্কৃষ্ঠৌ চালয়েৎ 

কিঞ্চিনুটদ্রষ। মৎ্স্ত সংজ্ঞিক! ॥ 
ধ্যান--এ প্রমত্তং শক্তি সংযুক্তং বাণাখাঞ্চ মহাপ্রভং | 

কামবাণানিত্যং দেবং সংসার দহন ক্ষমং | শৃর্জারাদ্দি রসোলাসং 

বাণাখ্যং পরমেশ্বর ॥ এই' মত ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প 

রাখিয়া এইরূপে আপনার ইদেবত| হইতে অভিন্ন শিবশক্তি যুগল 
মুর্তি ভাবন করিয়। নান! উপহারে মনে মনে চিন্ত! করিবে । পরে 

পুনরায় ধান করিয়া বাণের উপর দিয়! সামর্থা মত উপচারে পুজ! 

করিবে । পরে এ" বীজো প্রাণাক্মাম করিয়। এর মন্ত্র ১০৮ব1 ১০বার 



৫৬ ধর্মহীন | 
সস পছ্ছি পাত পাস লাস পাট শর রী লিং লী পসটি  উলিসটি লাগি পাটির বসি লি পাস পে ৪ পাবি পি পা ছি ২ 

জপ করিয়া গুহাতি ম মন্ত্রে জপ বিসজ্জন করিবে । পরে শিবের ধ্যান 

করিয়া পৃজ! করিয়া! অষ্টমূর্তির পুজা করিবে । বাণ কদাঁচ বিশ্ব 
পত্রের উপর বসাইবে ন| । মদ্াসনং বিন্বপত্রং ন কুব্বাত কদাতন 
যদ্দি মোহাৎ প্রকুবর্বীত শিবহা! ব্রুমাচরেৎ। 

শিবাচ্চন তস্ত্রে।--পার্থব শিবলিঙ্গ 'বন্থপত্রের উপরি স্থাপন 

করিতে হইবে কুদ্রধামলে--কেশক্করকাটাদিস্থিতে ছুঃখং ষতে' 

ভবেৎ। তন্দোষস্তোপশান্ত্যর্থং মালুরে স্থাপয়েৎ শিবং । বিঞ্ুঃ 

ক্রাস্তাতে যাহার! বাস করেন তাহাদের পক্ষে শিবপুজা বা অন্ত 

দেব দেবী পুজার বিন্বপত্রের বৃস্ত ছেদ্র কর! কর্তব্য নহে। 

বিষুক্রান্তাস্থ দ্বেবেশি বর্জমোক্ষং ন কারয়েৎ্। বাহার! অশ্ব 

ক্রাস্তাতে বাস করেন তাহারা বৃস্তযুক্ত বিন্বপত্রে শিবপূজা করিবেন 

না। 

ইন্্রান্ত! মিদ্ং বজ্জং বৃশ্তমূলে চ পার্ধতি। প্রাণাস্তেইপি ন 

দাতব্যং সবজং মচ্ছিরোপরি ॥ রথক্রাস্তাতে কোন বিশেষ বিধি 

নাই সুতরাং তাহাদের পক্ষে সবজ্ব বিন্বপত্র দ্বারা পুজা করাই 

বিধেয় | 

বিষুক্রান্তা__বিন্ধ্য পর্বতের পুর্বে চট্টগ্রাম পর্য্যস্ত-- 

অশ্বক্রাস্তা--বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দাক্ষিণাতা প্রদেশ । 

রথক্রাস্তা-_বিন্ধ্য পর্বত হইতে মহাঁচীন পর্যাস্ত । 

বিন্বপত্র ধৌত করিবার সময় ষেন বৃত্ত ধৌত না হস্স। বিন 
পত্রস্ত প্লীবনং বৃত্তং হিত্বা! তু প্লাবয়েৎ। বুস্তসংপ্লবনাদেৰ ফলং 

হরতি রাক্ষসঃ। ভবিষ্যপুরাণে। 

শিব পু্গান্ন বা অন্য কোন পুজার দুর্বার গর্ভ মোচন করিবে 
না। 



রি | ৫৭ 
বাণী আছি পিসস্দিলসিকিল ০০ সী জন বিলি উপ কী িলিপপী স্পা লে সি পাপা স্চপাস্টিপা সিল হও পদ (পাত লি সরি লী তি সির 

শাক্তাননদ তরঙ্লিমীতে-_-শিববিষয়ে গৃহীণাং সগর্ভৈব দুর্বা দেয় | 
পিচ্ছিল! তন্ত্রে-দুর্বাপি গর্ভুক্তা চেৎ দেবীতুষ্টিকরী ভবেৎ। 

স্বত্িতে গর্ভমোচনের বিধি আছে বটে, তাহা গৃঁভস্থের নহে। 
পার্থিব শিবপূজ| । ও হরায় নমঃ এই মন্ত্রে মুত্তিকা আহরণ | 

ও মহেশ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে গন। ফলতঃ শিবলিঙ্গ অন্গুষ্ঠ 

পরিমাণ অপেক্ষ! ক্ষুদ্র এবং বিতস্তি পরিমাণ অপেক্ষা বুহৎ 

হতবে না। ও হরায় নমঃ এই মন্ত্রে শিবের মন্তকে জল দিয়! ব্জ 

নামাইয়া পীঠের উপরি রাখিবে । ও" মহেশ্বরাঁয় নমঃ এই মন্ত্রে 
£শবলিঙ্গ মার্জিত করিবে । ততৎপরে স্পর্শ করিয়া ও" শুলপাণে 

ইহ সুপ্রতিঠিতো ভব । 

ধ্যান।--ধ্যায়েনিত্যৎ মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং 

রত্রাকল্পোজ্জলাঙ্গং পরশুমুগবরাভীতিহস্তপ্রসন্নং পদ্মানীনং সমস্তাৎ 

সতত মমথগণৈ ব্যাস কৃর্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল 
ভয়হরংৎ পঞ্চবক্ত,ৎ ত্রিনেত্রং ॥ এই ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে 

পুষ্প দিয় মানস পুজা করিবে । তদনস্তর পৃনরাঁয় ধ্যান করিয়। 

ইচ্ছামত পুজা করিবে । এদেশে উপাচার দান কালে 'গ্রতৎ্ 

পাদ্যং ও শিবাঁয় নমঃ ইত্যাদি করেন। তোড়ন তন্ত্রেও একটা 

বিধি আছে বটে, এবং যদিও শিব ও মন্ত্র অভিনন তথাপি গুপ্ত, 

সাধন তস্ত্ে, মূলতন্তরং সমুচ্চার্ধ্য ততো৷ দ্রব্য সমুচ্চরেৎ্। দেবতায়ৈ 
ততঃ গশ্চা্ৎ ত্যাগাত্রক মন্ুং স্মরেৎ। এইমত সর্ববাদী- 
সন্মত। পার্থিব শিবের উপরি শক্তি পুজার বিধি নাই । শিবের 
পঞ্চবন্তু | পুর্বদিকে: সদ্যোজাত, পশ্চিমে বামদেব, উত্তরে 
অঘোর, দক্ষিণে তৎ পুরুষ এবং উর্ধা দ্রেশে ঈশান । সমস্ত 
উপাচার পুব্বদিক দদ্যোজাত মুখে অর্পণ করিবে । অষ্টমৃত্তির 



৫৮ ধান । | 

পুজা ু রবদিকে সার কষিতিঘূ্তরে নমঃ। ঈশান কোণে ভা 
জল মূর্ভঁয়ে নমঃ। উত্তরে কদ্রায় অগ্নি মূর্তয়ে নমঃ। পরে সোম 
স্থত্র লঙ্ঘন ন! করিয়া! নিজ কোলের দিক দিয়া হাঁত ঘুবাইয়! লইয়' 

গিয়া! বাঁয়কোণে উগ্রায় বাধু মূর্তয়ে নমঃ। পশ্চিমে ভীমায় 
আকাশ মূর্তয়ে নমঃ। নৈধত কোণে পপুপতয়ে যজমান মূর্ভয়ে 
নমঃ । দক্ষিণে মহাদেবায় সোম মূর্ভুয়ে নমঃ অগ্রি কোণে ঈশানায় 
সূর্য্য মূর্ভয়ে নম পরে ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্রে যথাশক্তি জপ 
করিয়া! জপ বিসঙ্জন করিবে 

স্তব। শিবেতি চন্দ্র চুড়েতি শঙ্করেতি হরেতি চ। পার্ধতি 

প্রাথ নাথেতি বদ জিহ্বে নিরস্তরৎ ॥ অনস্তর প্রণাম করিয়া 

মহাদেব ক্ষমস্্ মন্ত্রে বিসঙ্ন করিবে । 

উপচার দান করিবার কালে প্রত্যেকটার তাগান্তক মন্ত্র দিতে 

₹ইবে। কারণ সম্প্রদায় বিহীনানাং ফলং ন স্তান্সহেশ্বরী | 
যদ্দিও এতদেশে পুরুষ দেবতার উপচার দান কালে একমাত্র 

নমঃ পদই পাওয়া যাঁয়। কিন্তু তন্্রান্ুায়ী পাদ্য দিবার সময় 

নমঃ | অর্থ্য দিবার সময় স্থাহা। আচমনীয়তে শ্বধা। মানীয়ে 

নিবেদয়ামি। গন্ধে নমঃ | পুষ্পে বৌষট.। ধুপে নমঃ দীপে 

নমঃ | নৈবিদেো নিবেদয়ামি | পানার্থোদকে নমঃ | পুনরাউমনীয়ে 

স্বধা/ তাশ্ুলে নিবেদয়ামি । মন্ত্রমহোদ্ধিতে উক্ত আছে যে 

প্রত্যহ দশোপচারে পঞ্চোপচারে অথব1 বহুবিধ উপচারে নিতা 

পুজা! করিবেন। অসমর্থ পক্ষে পাঁচ প্রকার পুজার ব্যবস্থা আছে। 

সাধন! ভাবিনী ব্রাসী দৌর্ধ্ধী, সৌতকী বা আতুরী । 
সাঁধন। ভাবনী--বদি পুজ। দ্রব্যের অভাব হষ তাহা হইত 

কেবল জল দ্বারা অথবা মনে মনে পুজা করিবে । 



রা | ৫৯ 
ছিলানদিলীচ পা িাসিলীন লো পা ৮ পানি পি লী পাক্িল সান লি লা, লাকি পদ সিল লাস কি লতা পাদ লাস শা লা স্পনিীসি লাল পিপিপি এ। 

আসী- বদি ফোন ও ভয়ের সময় উপস্থিত হয় তাহ! হইলে যথা, 

লব্ধ উপচারে অথবা মনে মনে পুজ! করিলে সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ 
হয় । 

দৌর্ধধী-_বাঁলক বুঝ স্ত্রী ও মূর্খেতে যে পুজা করে। তাহাদের 
যেমত জ্ঞান সেইরূপই পুজ! করিবে । 

সৌতকী-_-অশৌচ উপস্থিত হইলে মনে মনে অঙ্চন! করিলে 
সিদ্ধ হয়। ঘটনা ক্রমে নিত্য কর্ম বছদিন না হয়» !তাহা হইলে 

উত্তর তন্ত্রে কথিত আছে, ইষ্ট দেবতার প্রতি নিবিষ্ট করিয়া! ১০০৮ 

মূল তন্ত্র জপ করিবে । 

পুজার প্রকরণ প্রায় সকল দেবতারই একরূপ বিশেষতঃ এক 

কুলের হইলে ত অনেকাংশে এক মত। একারণে এক কালী 

পুজা পদ্ধতি বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম। অপর যে 

কয়েকটা পুজার বিষয় লিখিত হইল; তাহার কেবল বিশ্বেষ 

অংশখানি লিখিলাম। নতুবা প্রত্যেক পুজার লিখিতে হইলে 

বাহুল্য হইয়| উঠে। কালী পুজারও যাহা নিত্য পুজায় আবশ্তক 
হয় তাহাই লিখিত হইল বিস্তারিত আমার তন্ততত্বে লিখিত 

হইবেক | 

সাধারণতঃ দক্ষিণ পা বাড়াইয়। যাগ মণ্ডপে প্রবেশ করিবে । 

কিন্ত সন্মোহন তন্ত্র শ্রভৃতিতে লিখিত আছে, যে পুঃ দেবতার 

বিষয়ে দক্ষিণ পা অগ্রসর হইয়! পুজ! গৃহে প্রবেশ করিবে । মেকু- 
তন্ত্র ও ত্রিপুরার্ণবে স্পষ্ট লিখিত আছে পুঃ দেবতার উপাসক 

দক্ষিণ পদ ও শক্তি উপাসক বাম পদ অগ্রসর করিয়া বাগ মণ্ডপে 

প্রবেশ করিবেন। পুজাগৃহে যাইয়। প্রথমে দ্বারদেশে পুজা 

করিতে হয়৷ যদ্দি দ্বারে পুজার সুবিধ! ন! হয় তাহা হইলে পুজা, 



৬০ ধর্মীনুষ্ঠান। 
সি? স্পট উিলাঈদলা সী অস্ত ৬ পিলার পোিসপলাসসিকি সপ সপপাসিপাপলাস্টিতী এলি শ্রাি লা তীর সপািল সা সী সী সদা সা সিরা সস সি সি সপ স্ সস লী ছিলে ৯ লিক সিএ সিসির এ হত ৫ পল সিপিবি ই 

স্থানে উপবিষ্ট হয় ছার কল্পনা পূর্বক মনে মনে হস্ত পদ প্রক্ষালন 

ও দ্বার দেবতার পুজ! করিবেন। গন্ধধর্ব তদ্্রে-মশক্তো দ্বার 
ম্কম্মিন কল্পয়েৎ দ্বারচতুষ্ট়ং অভাবে মনসাকল্পা দ্বারা ণ্যেতৎ 

সমাচরেৎ । পুজা সকলের নিজ স্থবিধা মত স্থানে করিতে 

হইবে। সাধারণত্বঃ বাণলিঙ্গের উপর পুজা কর! বিশেষ সুবিধা । 
কারণ শিব পুজার পর এ বাণের উপর পুজা করিলেই হয় । বানের 
উপর পুজা করিতে হইলে আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠ। ও বিসঙ্জ্রন 
নাই । ইহাতে অন্গুবিধা হইলে তামার টাটে যন্ত্র লিখিয়া তন্মধ্যে 
মূলমন্ত্র লিখিয়া পুজা করিতে হয়। ইহাতে আবাহন প্রাণ প্রতিষ্ঠ: ও 

বিসজ্জন করিতে হইবেক | 

মাতৃকা ভেদতন্ত্রে--অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি পুজাধার সছু্লভং | 

শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমাঁয়াং ঘটে জলে। পুস্তকায়াঞ্চ 
গঙ্গায়াং শিবলিঙ্গে প্রচ্ছনকে ॥ শালগ্রামে শতগুণং মণৌ তদ্বৎ 

ফলং লভেৎ্। মন্ত্রে লক্ষগুণং পুণ্যং মূর্ত লক্ষং সুলোচনে ॥ 
ঘটে চৈকগুণং পুগ)ং জলে চৈকগুণং পরিয়ে | 

পুন্তিকায়ীং সহত্মন্ত গঙ্গীয়াং তৎসমং ফলং। 

শিবলিঙ্গে হানন্তং হি বিনা পার্থিবলিঙ্গকং | 
পুষ্প যন্ত্রে মহেশানি পুজনাৎ সিদ্ধিতাক্ ॥ 
শাল গ্রামে চ পুজায়াং ন কুষ্যা্ড যন্ত্রমুত্তমং | 

মণ স্থিতে মহেশানি ন লিখে যন্ত্র মুত্তমং | 
গ্রভিমায়াঞ পুজায়াং ন লিখে যন্ত্র মুত্তষং। 
গ্রতিমায়াশ্চ পুরতো। ঘটং সংস্থাপ্য যত্বুতঃ | 

পবিবারান যজ্জেদ্দেবি ঘটে তু পরমেশ্বরী । 



গ্াতঃকুত্য | ৬১ 
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বন্তাধিষ্টাতৃদেবাং শ্চ ঘটবন্তরে প্রপুজয়েহ | 
সমস্ত দেবত। রূপং ঘটন্তু পরিচিন্তয়ে। 

স্বর দ্রুম স্বরূপোহয়ং ঘটস্তু পরমেশ্বরী | 

জন্ম স্বানং মহ! যন্ত্রং বদি কুর্ষ্যাচ্চ সাধকঃ। 

তত্র মুর্তিং ন কুব্বীত কদাচিদপি মোহতঃ। 
যদি মুর্তিং প্রকুবর্বাত তত্র যন্ত্রং ন কাঁরয়েু। 

যদি কুর্ধাত্ত, মোহেন যজেদ্বার দ্বয়ং। 
ইতি সব্বেষামেব দেবানাং যন্ত্রে পূজা! গ্রশস্ততে | 

কালাপুজা--. 

আসনে উপবিশ্ত কৃতাঞ্জলিঃ পঠে্। ও" দেবী তৎ প্রাককতং 

চিত্তং পাপক্রাস্তমভূন্মম । তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হু ফট 

চতে মমত॥ ওঁ স্ুর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ। 

এতে শুস্তাণুতস্তেহ কন্মণো নব সাক্ষিণঃ। ততঃ ও হী শ্বাহ৷ 

ইতি ত্রিরাচমেৎ। ততঃ রক্তবর্ণাৎ চতুভূর্জাৎ সিংহারঢ়াং শঙ্খ 

চক্র ধন্ুর্বাণ করাং কামিনী ধ্যাত্বা জপপৃজাং সমাচরেৎ। কং 

ইতি দশধা জপেৎ্। ততঃ জলং সব্যহস্তে সমানীয় ও' বজোঁদকে 

ই ফট স্বাহ! ইতি মন্ত্রেণ শোধিত জলং প্রোক্ষণী পাত্রে সংস্থাপ্য 

শেষ জলেন আসনম্ অত্যুক্ষ্য তত্র স্বস্তিকাঁদ্যাসনে উপবিশ্ত ও 

হু বিশুদ্ধি সর্ব পাঁপাঁনি সময়! শেষ বিকল্প মপনয় হ হতি। হস্ত 

পদে প্রমাল্য মন্ত্রাচমনহ কুর্ষ)াৎ। 

আসন | স্থির সুখ মাসনং, যে ভাবে বসিলে দেহের কোন 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা মনের কোনরূপ চাঞ্চল্য না হয়, অথচ চিস্তনীয় 

বিষ চিন্তা করার !আন্ুকুল্য হয় তাহাই আদন। আনন বনু 
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প্রকার তন্মধ্যে যাহার ৫ যে আসন সুবিধা ব বা অভ্যস্ত ভাহাতেই 

বসিবেন । 

সাধারণতঃ শ্বম্তিকাগণ সুবিধাবোধে তাহাই লিখিলাম। 

জানুর্বোরস্তরে কৃত্ব! যোগী পাদতলে উভে। খজ্জুকায়ং সমাসীনঃ 
সৃক্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ! 

এখানে আচমন প্রত্যেক দেবতার পুথক পুথক আচমন 

আছে। এক্ষণে কালীর মন্ত্রাচমন যথা ক্রীণ এই মন্ত্রে তিন বার 
আচমন করিবে । ও কালো নমঃ, ওঁ কপালিন্তৈ নমঃ এই ছু 
মন্ত্রে ুইবার ওষ্ঠাধর মাজ্জন করিবে । ওঁ কুন্বায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে 
হস্তপ্রক্ষালন করিবে । ও" কুকুকুন্বায়ৈঃ নমঃ এই মন্ত্রে মুখ স্পর্শ 
করিবে। 

ও' বিরোধিন্তৈ নমঃ, ও” বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ এই দুই মন্ত্রে 
দক্ষিণ ও বাম নাসিক! স্পর্শ করিবে! ও উগ্রায়ৈঃ নমঃ, ওঁ উগ্র 
প্রভায়ৈঃ নমঃ এই ছুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বাম চক্ষু স্পর্শ করিবে । ও 
দাপ্তায় নমঃ ওঁ নাঁলায়ৈ নমঃ এই দুহ মন্ত্রে দক্ষিণ ও বাম 
কর্ণ স্পর্শ করিবে। ও ঘনায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে নাভি, ও 
বলাকানৈ নম এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল ওঁ মাত্রাত্ষৈ নমঃ, এই মন্ত্র 
শিরোদেশ উ মুদ্রাটিয় নম£ ও মিতায়ৈ নমঃ এই ছুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও 
বাম স্বন্ধ স্পর্শ করিবে। 
সামান্থাধ্যং স্থাপয়েৎ। 

 শ্ববামে ত্রিকোণ বৃত্ত চতুরজ্র মগ্ডলং বিলিখ্য ও এতে গন্ধপুষ্পে 
আধারশক্তয়ে নমঃ ইতি মণ্ডলং সংপুজ্য তত্র আধারং সংস্থাপ্য 
ফট.ইতি পান্রং প্রক্ষাল্য আধারে সংস্থাপ্য নমঃ ইতি জলেনা পুর্ধ্য 
ও ইতি দুর্ববাঙ্ষত বি পত্রাণি সচন্দনকুস্মানি চ তত্র নিক্ষিপ্য 
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ক্রো* গঙ্কে চ যমুনে চৈব গোদবরি স্বরস্বতি নর্্র্দে সিন্ধু কাবেরি 

জলেইন্মিন সন্নিধিং কুকরু॥ ইতি অন্কুশ মুদ্রয়। হুর্য্য মণ্ডল! তীর্থ 

মাবাহা হ ইত্যবগু্ঠ্য বং ইতি ধেনু মুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য যোনি- 
মুদ্রাং প্রদর্শ্য মত্ন্ত মুদ্রয়া আচ্ছাদ্য। ও ইতি দশধা জণ্ডু, 
তজ্জলেন দ্বার মভূযুক্ষ্য ছার দেবতাঃ পুজয়েৎ। 

অন্ান্ত মুদ্রা! সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে । 

যোনি মুদ্রা-তন্ত্রপারে মিথঃ কনিঠিকে বদ্ধা তর্জনী- 
ভ্যামনামিকে ) অনামিকোদ্ধী সংশ্লিষ্ট, দীর্ঘ মধ্যময়োরধঃ | 

অন্ুষ্্যাগ্ দ্বয়ং স্তান্তেদ যোনি মুদ্রেয় মীরিতা 

দ্বারপুজা-আবাহা পঞ্চোপচারৈঃ পুজয়েৎ ॥ 

দ্বারোপ্ধে--এতে গন্ধে পুষ্পে গ' হী” গাং গথেশায় নম£, এভে 

গন্ধপুষ্পে ও হী” ক্ষাঁং ক্ষেত্রপাঁলায় নমঃ। দক্ষিণে ও হী" বাং 

বটুকায় নমঃ! অপঃ ও হ্ী যাং যোগিনীভো। নমঃ। দ্বার 
চতুইয় স্বত্বে পুর্ববাদি ক্রমে তদসক্তে এক দ্বারেই ও" হী গাং 

গজায় নম:। ও হী যাং যমুনায় নমঃ) ও” ভ্বী শ্রী লক্ষ্য নমঃ 
ও" হাঁ এং শ্বরশ্বত্যে নম, দেহলীতে ও" হী' অস্ত্রেভো নমঃ । 

ওঁ হ্বা” অষ্টমাতৃকাভ্ো। নমঃ ॥ 
ততঃ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রন্ষণে নমঃ । ও বাস্তপুরষায় নমঃ | 

সিদ্ধার্থাক্ষতানি ফট. ইতি অপ্তধা অভিমন্ত্রয ওঁ সর্ব বিদ্বান্ৎ- 

সারয় হ্" ফট, স্বাহা | ও" অপসপপস্ত তে ভূতা যে তৃতা ভূবি 

সংস্থিভীঃ যে ভূতা বিদ্লকর্তীরত্তে নশ্রত্ত শিবাজ্ঞয়] ইতি মস্ত্রেণ চ 

নারাচমুদ্রয়া বিকিরেঞ্। 

নারাচ মুদ্রা 

দক্ষমুষ্টে তু তর্জন্াঃ দীর্ঘয়! বানমুদ্রিক তন্ত্রসারে ও রক্ষ রক্ষ 



৬৪ ধর্মানুষ্ঠান | 

হ' ফট, স্বাহ ইতি মুষ্টি নিঃস্থত জলেন ভূমিং সংশোধ্য, ও" পবিত্র 
বজ্জভূমে ইহ ফট. স্বাহা ইতি যোনি মুদ্রক্! ভূমিং স্পৃষ্ট। অভিমন্ত 

ত্রিকোণ মগুলং বিলিখ্য ওহী” এতে গন্ধপুষ্পে আধার শক্ত্যা্দিভ্যে। 

নমঃ ইতি মগুলং সংপুজ্য তদুপরি বিহিতাসনং সংস্থাপা তত্র 
উপবিশ্ত আসন ধৃত্বা ও" অস্ত আসদনোপবেশন অন্তস্ত মেরুপুঠ 

খষে সুতলং ছন্দঃ কুর্ো দেবনা আদনোপবেশনে বিনিযোগঃ । 

ক্লৃতাঞ্জলিঃ ও পৃথী ত্বয়৷ ধৃত! লোকা দেবী ত্বং বিষুনা ধৃত]? 
তঞ্চ ধারয় মাং নিতাং পবিত্রং কুরু চাসনম্। ততঃ আঃ স্থরেখে 

বজ্রেখে ই, ফট স্বাহা ইতি মন্ত্রে আঁসনোপরি ভ্রিকোণ মণ্ডলং 

বিলিধা হী” এতে গন্ধপুষ্পে আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ 

পুনরায় আসনের উপরি হে সীঃ বীজ লিখিয়া এতে গন্ধপুষ্পে 

হেসী সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনায় নমঃ। ইতি আসনং 
সংপুজ্য ক্কতাঞ্জলি বাম কর্ণে গুরুভ্যো৷ নমঃ, পরম গুরুভো! নম2। 

পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, পবষেষ্টি গুরুভ্যে নমঃ | দক্ষিণ কর্ণে গাং 

গণেশায় নমঃ মধ্যে মুল শ্রীমৎ দক্ষিণ কালীকাদেবহাট্য় নমঃ । 

ও" মনি ধরি বাজ্ঞরনি মহা প্রতি সরে রক্ষ রক্ষ ই ফট, স্বা€ 

ইতি শিখায়াং গ্রস্থিং বন্ধা, আং ই, ফট, স্বাহা! ইতি পুষ্পাভ্যাং 

করো সন্মীর্জা বামকরে সমাদাঁয় ক্লী ইতি নির্জ্জা এঁৎ উতি গাঘ্াথ 

ফট. উতি এরশান্তাৎ ক্ষিপেৎ। ও শতাভিষেকে হই, ফট, স্বাহ! 

ইতি পুম্পং অভ্যুক্ষ্য। 

ও" পুপ্প রাঁজাঙ্তে পতাঁযর় সম)ক সন্বন্ধায় ই 1 ইঠি পুষ্পং 

সংস্পৃশ্ত ও পুণ্পে পুম্পে মহাপুল্পে স্থপুষ্পে পুশ্পসম্ভবে ৷ পুষ্প 
চয়াবকীর্ণে ই ফট,স্বাহ! ইতি শোধয়েঞ্চ। মুলেন তিলকং কুর্ধযাৎ। 

সুলেন দিব্যদৃষ্্। দিব্যান্ বিদ্বান উৎসার্ধ্য তর্জনীমধ্যনাভ্যাং 
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উত্থো্ তালত্রয়ং দত্বা ছোটিকাভিঃ ুর্ববাদিতঃ দশদ্দিকবন্ধনং 

কুর্ঘযাৎ । ফট. ইতি ভূমৌ বাম পারঞ্চিঘাঁত ত্রয়ং দত্বা অস্ত্রায় ফট. 

*ন্তি জলেন ৷ নভোবিদ্বানুত্মাধ্য মুলাঁণ্ডে ফট. ইতি দেবতা 
পুজাদ্রবণাণি চ সংশোধ্য ; দেনুমুত্রাৎ শ্রাদর্শা মাতৃকা। পুটিত মন্ত্র 
জপেন মন্ত্র সংশোধয়ে্ড। ততো! রং ইতি জলধারয়। চতুর্দিক্ষু বহ্ি- 

প্রাকারং বিচিন্ত্য মূলমন্ত্রেণ স্বদেহং সম্মার্জ্য হৃদি তম্তং দত্বা ও 

দুর্গে দুর্গে এক্ষিণি শ্বাহা ) ও আং হু" ফট. স্বাহা ইতি আত্মরক্ষা 

কুর্যযাৎ। 

শ্যামার্চনচক্ফিকা, কমলাতন্্ব বারতন্ত্র প্রভৃতি অনেক তন্ত্র 

অশ্বে ভূতগুদ্ধি করিয়া পরে প্রাণায়াম করার ব্যবস্থা আছে। 

কালীতন্ত্র শ্তামারহস্তে গগ্রে প্রাণায়াম করিয়া পরে ভূতগুদ্ধির 

বাবস্থা আত্ছ । আবার ফোত্কারিণী তন্ত্রেকধিত আছে যে ভূত- 

শুদ্ধি ও মাতৃকান্তাসের পর প্রাণায়াম করিবে । এক্ষণে যাহার যে 
মত গুরুর উপদেশ সেহমত করিবেন । 

ভূতশুদ্ধি-_পদ্ধতি দেখিয়া কোন ব্যক্তি রীতিমত ভূতশুদ্ি 

করিতে সমর্থ, সন্দেহের বিষয় । বে মহাত্মা সমর্থ তাহার কথ! 

ভিন্ন । এক্ষণে সাধারণের ও হো এই মন্ত্রে ১০৮ বার জপ করিলে 

ভূতগুদ্ধির ফল পাওয়া যায়। ভূতশুদ্ধি তন্ত্র, জ্যোতির্মান্্ং মহেশাঁনি 

অষ্টোভতরশতৎ জপেৎ্। এতজ.জ্ঞান শ্রভাবেণ ভূতগুত্ৌ ফলং 
লভেঙ ॥ 

প্রীণায়াম--ইহ! বিস্তারিত পুর্ববে বিবৃত হইয়াছে । 
মাতৃকান্যাস-_-ও অস্ত মাতৃকা মন্ন্ত ব্রন্মথবি গাকত্রীচ্ছন্দে। 

£দৃবী মাতৃক। সরস্বতী দেবত! হলো বাজানি স্থরাঃ শক্তয়ঃ অব্যক্তং 
কীলকৎ সর্ববাভীষ্টসিদ্ধয়ে লিপিন্যানে বিনিযোগঃ ৷ শিরসি ব্রহ্মণে 

৫ 



৬৬ ধর্নুষ্ঠন । 
ধলা লাস্টিতন এ পাত লগ তি লা শা শালী তাস ৯ লাস লস্ট লীন পপ পাবি লাশ পিসি পরি পাত অপ সিল হস সিনা াসটি সত পি, সিন পচ লা 

খবয়ে নমঃ £ মুখে গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ হ্ মাতৃগীপরস্থত্ 

দেবতাঁয়ৈ নমঃ) মুলাধারে হলভ্যো। বীজেভো। নমঃ। পাদয়োঃ 
হরেভ্যঃ শক্তিভো। নমঃ! জর্ধাঙ্গে অব্যক্তকীলকায় নমঃ) 

করাঙ্গহাসঃ- অং কং খং গং ঘং ডং আং অস্গন্ভাভ্যাং নমঃ । 

ইং চং চং জগ ঝঃং ঞং ঈং তঙ্জনীভঢাং শ্বাহা । উৎটং ঠং ডং 

ঢৎ ণংউং মধ্যমাভচাং বট । এং তৎ থং দং ধং নং প্রং 

অনামিকাভ্যাং ইঁ, ও পং ফং বং ভং মং ওঁ কনিষ্ঠীভযাং বৌষট। 

অং যং রং লং ধং শং ষং হং লং ক্ষং অঃ করতল পুষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্র 

ফট. । 

অন্ত মাতৃকানাস-- 

কে অং নমঃ, আং নমঃ, ইং নমঃ, ঈং নমঃ, উৎ নমঃ) ভ 

নমঃ, খং নমঃ) ফ্রং নম, ৯২ নম ই নম, এং নমঃ, এ্রং নমঃ, 

ওৎ নমঃ) ওঁং নম: অং নএঃ অঃ নমঃ । 

হদয়ে--কং নম, খং ননত গং নম, ঘং নমঃ, উং নম, চং 

নমই) ছং নম, জং নমঠ। ঝং নমঃ, এং নমঃ, টং নম, ঠং নমঃ | 

নাভিদেশে--ডং নম ঢং নমঠ় ণং নমঃ, তং নমঃ, থং নমন, 

রং ন্মৎ, ঘং নমঠ নং নম, পং নহচ ফং নমঃ। 

লিমূলে-বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নম, রং নমঃ। 
পুং খত । 

মুলাধারে--খং নমহ" শং নমঞ়্ বং নমঠ সং নমঃ । 

ভ্রু মধ্যে _হং নমঃ, ক্ষং নম2। 

বাহু মাতৃকান্যান-- 

ধ্যান ।--৬ পঞ্চাশল্িপিভিব্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধা বঙ্গঃস্থলাং 

ভান্বন্সোপি'নবদ্ধ চন্দ্র শকল৷ মাপীন তুঙ্গগনাম্। মুত্রা মক্ষ গুণং 



গা1জঃকুত্য | ৬৭ 
কপার ছিল সর স্টক দ্পাকা তাস পল পা সা ছি পানি শা পি পরসিতীসটপশিসকিপাি উপাস্িলিসছি পলা িপসিশান উস, ০ 

ন্ধাঁ্য কলনং বিদ্যা হসতাধুজৈ বিভাপাং বিষদপ্রভাং জিনয়নাং 
বাগ্দেবতা মাশ্রয়ে | 

ললাটে অং নমঃ, মুখে আৎ নমঃ দক্ষচক্ষুষি ইং নমঠ, বাম 

চক্ষুষি ঈং দক্ষিণ কর্ণে উং নমঃ, বামকর্ণে উৎ নমঃ দক্ষণাসায়াং 

২ নম, বামনাসায়াং গং নম, দ্ক্ষগঞণ্জে ৯২ নম বামগঞণ্জে 

উং নমঃ, ওষ্ঠে এং নম$। অধরে এ্রং নম$, উর্ধাদণ্ডে ওৎ নমঃ 

অধোদন্তে ওঁ নমঃ, উত্ভমাঙ্গে অং নমঃ, মুখবিবরে অং নম, 

দক্ষবাহো। মুঁলাৎ সন্ধিত্রয়ে কং নম$, খং নমঃ গং নমঃ, অঙ্গুলিমুলে 
ঘং নমঃ ' অঙ্গুল্যগ্রভাগেষু উ২ নমঃ, বামবাহো2--যথাক্রমেণ 

পূর্ববব্ধ চং নমঃ, ছৎ নম জং নমঠ ঝং নমঃ, এং নমত, দক্ষপাদে 

বখাক্রমং পুর্ব টং নমঃ, ঠৎ নম, ডং নমহ, ঢং নম$। এং নম, 

বানপাদে যথাক্রমং পুর্ববধ্থ তং নমঃ, থং নম, দং নম, ধৎ নমও, 

নং নমঃ দক্ষপাদে পং নমঃ, বান পার্থে ফং নমঃ, পুষ্ঠদেশে 

বং নমঃ, নাতো তং নমঃ, জঠরে মং নমঃ, হৃদ যং ত্বগাত্মনে 

নমঃ, দক্ষম্কন্ধে। রং অহ্যগাত্সনে নম, ককুদি লং মাংসাত্মনে 

নম্ত। বামন্বক্ধে বং মেদাত্মনে, নমঃ, হদরাদি দক্ষবাহু পর্ষান্তং 

শং অস্থ্যাম্সংন নম, হদয়াদি বামবাহু পর্যন্ত বং মজ্জাত্মনে 

নমঃ, হৃদয়াদি দক্ষপাদদ পর্য্যস্তং সং শুক্রাত্মনে নমঃ এবং 

বামপাদ পর্য্যভ্তং হং প্রাণাত্মনে নমঃ, লং জীবাত্মনে নম, 

হৃদয়াদি উদর পর্যযস্তং হৃদয়াদি মুখ পর্য্যন্ত" ক্ষং পরমাত্মনে নম, 

পুষ্প দ্বারা মাতৃকান্তাসং কুর্ধ্যাৎ্ | 

বর্ণন্তাস-_.. 

হৃদয়ে অং আং ইং ঈংউ 

দক্ষ হস্তে এং এং ওং ওঁ অং অঃ ং খং গং ঘং নমঃ ॥ 

লীবৃটি ঠডি 4 লে একি এ ডি 128 ছি হ/ ৮9 ৮০০ গীটি 1 ০৪4 নত 

জিত 



৬৮ ধর্মনুষ্খন | 

বাম হস্তে উং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠৎ ভং ঢং নমঃ । 

দক্ষপাদে ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ। 

বামপাদে মং ষং রং লং বং শং ষং সৎ হং লং ক্ষং নমঃ) 

ততঃ আদৌ গুরুং পঞ্চোপচারেণ সংপুজা, পঞ্চোপচার--গন্ধ, 

পুষ্প, ধুপ; দীপ নৈবিদ্য ৷ 

বীজ এ-_ 

এতে গন্ধপুষ্পে আদ্িত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ এবং ইক্জাদি 

দশদিক পাজেভ্যো নমঃ] গণেশাদি পঞ্চদেন্তাঁভো। দশ 

মহাবিদ্যাভ্যো দশাবতারেভযঃ, অগ্নয়ে, অর্ধেভ্যো দেবেভাঃ 

সব্ধাভ্যো দেবীভ্যঃ | অকারাদি পঞ্চাশ দ্বর্ণেভ্যঃ। প্রতিপদাদি- 

তিথিভ্যঃ | কৃষ্ণপক্ষায় ? শুরুপক্ষায় । অমাবস্তায়ৈ, পুর্ণিনায়ৈ । 
প্রণবাদি নমোস্তেন সংপুজ্য। 

পীঠ দেবতার স্তাঁস-- 

হৃদি ও হী" পীঠদেবতাভ্যো নমঃ ও আধারশত্তয়ে নমঃ! 

এইমত প্রকৃত | কুন্্দায়, অনস্ভার, পুথিব্যৈ, জুধান্ুধয়ে। মণি 

দ্বীপায়। চিস্তামণিগৃহায় 1 শশানায়, পারিজাতায়। কল্পবৃন্ণায়, 

মধিবেদিকায়ৈ 1 বত্বসিংবাসনায়, মণিপীঠীয় | চতুর্দিকে মুনিভ্যো, 

দেবেভ্যো,  বহুমাংসাস্থিমৌদমান শিবাভ্যঃ,। শবমুপ্খেভাও, 

চিতাঙ্গারাস্থিভ্যঃ | দক্ষস্ন্ধে ধন্মার, বামস্বন্ধে জ্ঞানাঁয়। বামোরো 

বৈরাগায় । দক্ষিণোরৌ শ্রশ্বর্যায় | মুখে অপর্দায়। বামপার্খে 

অজ্ঞাঁনায়, নাঁভৌ অবৈরাগ্যায় । দক্ষপার্থে অনৈশ্বধ্যায়। হৃদয়ে 

অং অনস্তায়, পং পদ্মায়, আনন্দকন্দায়, সম্থিননালায়, ্রক্কতিময়- 

পত্রেভ্যো, বিকারময়কেশরেভাঃ।  তন্ময়কর্ণিকামৈ। অং 

অর্কমগ্ুলায় ঘাদশকলাত্বনে | উং সোঁদমগ্লীয় যোঁড়শ- 

রি পিসির সস পাল & পোপ সপ সিলসিলা সিসি সি রনী ঈলি লিিণী সিসি সি 



প্রাতঃকৃত্য । ৬৯) 
স্মা কাসীর সি তি সি চাস কস লাস পাম লি দা এস সিসি এ দি লি লিপি লেপ তি পপ শশী রো এ 

কলাত্মনে । মং বহ্ছিমগুলায় দশকলাআ্নে | সং সত্বায়। রং 

রজজসে, তং তমসে, আং আ'ত্মনে, অং অস্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, 

হ্রী জ্ঞানাত্মনে । | 

সর্বত্র অগ্রে প্রণৰ ও শেবে নমঃ পদ যোগ করিবে । 

পীঠশক্তির স্তাস্,--ও ভা" পীঠশক্তিভ্যো নম, হৃৎগপদ্ধে 

পূর্ববাদিকেশরে ও" ইচ্ছা নমঃ, ক্ঞাঁনায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কাঁমিন্যৈ, 
কামদায়িন্ৈ, রটতা, রতিপ্রিয়ায়ৈ । আনন্দায়ৈ, মধ্যে মনোন্মনৈ 

প্রা পরাম়ৈ, অপরাৈ, পরাপরায়ে | : 

তছুপরি হেসৌঠসদাশিব মহাপ্রে 5 পদ্মাননাঁয় নমঃ | 

খাদি হ্তাস--বীজ--অস্ত মন্্রন্ত ভৈরব খষরুঞ্িকৃছন্দঃ 

শ্রীদক্ষিণকালিকা দেবত! হা” বাঁজং হু শক্তিঃ ক্র কীলকং পুক্ুযার্থ 

চতুষ্টয় সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ ৷ শিরসি ভৈরবায় খষয়ে নম» | মুখে 

উদ্চিক ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীদক্ষিণ কাঁলিকারৈ নমঃ । মুলাধারে 

স্র' বাজায় নমঃ পাঁদয়ে। হুঁ শক্তয়ে নম: সর্বাঙ্গে ক্রী 

কীলকায় নমঃ) 

করন্যাস।--ও" ক্রাং অস্ুষ্ঠাভ্যাৎ নমঃ। ওঁ ক্রী* তর্জনীভ্যাং 

স্বাহা, ও" ক্র“ মধ্যমাভ্যাৎ বট ওঁ ক্র অনামিকাভাং হর! 
ও ক্রৌঁ কনিষ্ঠাত্যাং বৌষট। ওঁ ক্র করভলপৃীভ্যাম্ 
আন্ত্রায় ফট্। 

অঙগন্যাস ।--ওঁ ক্রা” হৃদয়ায় নমঠ। ওঁ ক্রীণ শিরসে স্বাহা | 

ও ঝর শিখা়্ে বঘটু। ও' ক্র কবচায় হী । ও" ক্রৌ নেত্র- 
্রয়ার় বৌষট; ও ক্রুঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। 

অন্নন্তাস সম্বন্ধে নিয়ম এই-_ন্বদয়ে তর্জনী মধ্যমা ও অনামা 

শীরোদেশে মধ্যম! ও তজ্জনী নেত্রে তজ্জ্রনী মধ্যমা ও অনাম। ? 



৭০ ধর্মাহষ্টান | 
উস সস সিল ছি সি পাদ পি সি লিন িবাপসিপিসছি লোন ছি লি, দি লিপি এপি পি লাস ৯ ল ভগ ছি লী ৫ সি তা পি তাক িিতিত উিলীি,ল ছি গলি পি লা লাছি লা? লসিলল আলা ক লস পি পি িলাসিত তত 

তঞ্জরনী ও মধামা ছারা বাম করতল আঘাত টাই শক্তি ষড়ঙ্গ 

মুদ্র। । অঙ্গন্তাস কালে স্ত্রী শুদ্র স্বাহা উচ্চারণ করিবে । কিন্তু 
শ্রণবের পরিবর্তে হী বীজ দিবে । 

কালী যোড়। 1-- 

মস্তকে ও নমঃ, মুলাধারে স্ত্রী নমঃ লিঙ্গে এ নমঃ, নাভৌ। 
ক্রী' নমঃ1 হৃদি শ্রী নমঃ, কগে ক্লীং নমঃ । ভ্রমধ্যে স্বৌ নমঃ 
দক্ষিণে বাঁহৌ ও নমঃ | বামবাহৌ শ্রী' নমঃ / দক্ষিণ পাছে 

হী নমঃ1 বামপাদে ক্লীৎ নমঃ। পৃষ্ঠে ক্রৌ' নমঃ সর্বত্র তত্ব- 
মুদ্রয়! স্তসেৎ্খ। 

বৃহৎ যোঢ। সাধারণতঃ করা! কঠিন, এমতে সংক্ষেপ যো! 

লিখিত হইল । 

বীজন্াস--্রহ্গরন্কে, মুলং | ভ্রমধ্যে মূলং, ললাটে মুলং, 
নাভৌ হা । সুখে হাঁ । সুলাধারে হ' | সর্ধাঙ্গে যূলং। সর্ধত্র 
তত মুদ্রা ম্যসেৎ। 

তত্বস্থান--( মূলং ভ্রিখণ্ডং বিধার প্রথম খণ্ডাস্তে) আত্ম- 
তত্বায় স্থাহা, ইতি পাদাদিনাভিপর্ধ্যস্তৎ । 

(দ্বিতায় খণ্ডান্তে ) বিদ্যাতত্বার় স্থাহা, ইতি নাভ্যাদি হদয়- 

পধ্যস্তৎ ৷ 

, ভৃতীয় খগ্ডান্তে ) শিবতত্বা় শ্বাহা ইতি হ্ৃদাদিশিরঃ- 

পর্ন্যস্তং হস্তাভ্যাং ম্বসেৎ। 

বাপক ন্তাস-_সপ্তব! পঞ্চধা বা প্রণব পুটিত মূল মন্ত্র মুচ্চারণং । 

শীর্ষাদি পাদ পর্যান্তং গাদাদি শীর্ষ পর্যাত্তম্। করাভ্যাং মাজ্জয়ন্। 
ব্যাপকলন্ঞাসং কুব্যাৎ্ । তন্ত্রনার-- অথ খঙ্ডমুদ্রা, মুগুমুদ্রা, 

বরমুদ্রা, অভয়মুদ্্র, লেলিহামুদ্রাঃ প্রদর্শয়েছ । 



গাঁতঃকৃত্য | ৭১. 
লা স্কিপ ০ কা শাসক সপসিপরাসিপসিলাি শীিসাস্িিিি তা িসমিাং 

ন্ট জাজ ললিপপ 

খড়নুদ্র-_কনিষ্ঠানামিকে বদ্ধা সাঙ্ুষ্টেনৈব দক্ষতঃ | 

শেষান্থুলৌ তু প্রন্থতে সংস্থষ্টে খড়ী মু্দ্রক 1--কৌলাবলি-- 
মুওমুদ্রা-"অন্তরন্ঠ মুষ্টিস্ত কত্বা বামকরল্ত চ। মধ্যমাগ্রং 

দক্ষিণন্ত তথালম্ব্য প্রযভুতঃ ॥ মধ্যমেনাথ তর্জন্তা 'অন্ুষ্ঠাগ্রেণ 

যোজয়েৎ। দক্ষিণ, বোজজ়েৎ পাণিং বামমুক্ঠৌ তু সাধকঃ7 
দর্শয়েং দক্ষিণে ভাগে মুগ্ডমুদ্রের মৃচাতে ॥ 

শ্যাম! রতত্ত 1-- 

বরমুদ্রা--মধঃস্থিত দক্ষ হস্তপ্রত্যতা বর নুদ্রিকা ॥ তন্ত্রপার। 

অভয়মুদ্র--বরদাভয়মুদ্রাঞ্চ বদদাভয়বত্ কুরু | শ্রম রহস্ত | 

লেলিহ মুদ্রা_-তর্ঞনী মধ্যমানামা সমং রুত্বা অধোমুখম্ | 

অনামারাঃ ক্ষিপেত বৃদ্ধা খজুং কৃত্বা। কনিষ্টিাং। লেলিহা নাম 

মুদ্রে।ং জীবন্থাসে গ্রকান্তিতা ॥ কৌলাবলী তন্ত্র ।_- 

ধ্যান 1--- 

শবারূঢাং মহাভীমাং ঘোরদংগ্রাং বরপ্রদাং | 
হাম্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্ কপাঁলকভ্রকাকরাং ॥ 

মুক্তকেশীৎ লৌললিহবাং পিবস্তীং রুধিরং মুন্ুঃ । 
চতুর্ববানুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরে ॥ 

একাক্ষর ও ত্র্ক্ষর মন্ত্রের ধ্যান কথিত হইল । এই ধ্যান 

করিয়া শ্বশিরলি পুষ্প দিয়! মানসোপচারে পুজ। করিবে । হৃদি- 

দেবীং ধ্যাত্বা মনস| নৈবদ্যং বিনা লব্বোপচারৈ২ পৃজয়েছ। 

প্রক্কৃত মানসপুজা অন্তর্যাগ। তাহ। আমার দল পন্ধতিতে 
লিখিত হইল । 

দানার্ঘ্যং_স্ববামে চন্দনজলেন মৎস্তমু্রয়া ছু গর্ভমধে।" 



৭২ | বা্থযঠান। 
টিযানহি সপ জিপি ছিলি নিত সস আসিল তি কিল উনি লাগল সপাসছিতশীসিাসিলা সি লাসটিল সসিলিসললী ৯৮ ৯৯ 

মুখ ভ্রিকোণং তবহিরধ তং ত্হিনতৃফোণম গুলং বিলিখা, 

সামান্তাধ্যজলেন সংস্্রোক্ষ্য হী” এতে গন্ধপুষ্পে আধারশত্তষে 
নমঃ ইতি মণ্ডলং সংপুজ্য তত্র ভ্রপদ্দিকাৎ সংস্থাপা, হী” এতে 

গন্ধপুণ্পে মং বহি মগুলার দশ কলাত্মনে নমঃ | ইতি ভ্রিপদ্িকা* 

ংপুজ্য ফট.ইতি অর্থ্যপাত্রং প্রক্ষাল্য, ভ্রিপর্দিকোপরি সংশ্কাপা 

জী” এতে গন্ধপুষ্পে অর্কমগ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। ইতি 
অর্থ্য পান্রং সংপুজ্য মৃলমুচ্চরন্ ভ্রিভাগৎ জলেনাপূর্য্য, এতঘ্ গন্ধ- 
পুষ্পাঁক্ষত দূর্বব। বিন্বপত্রাদীনি পংস্থাপ্য । স্বী এতে পন্ধপুষ্পে উং 

সোমমওলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ইতি অর্থ্য জলং সংপুন্তা 

ক্রো গঙ্গে চ ইন্তাদিন। অস্কুশ মুদ্রায়! সুর্যা-মগলাতরীর্থমাবাহা 
গন্ধপুটেম্পঃ সংপুজ্য বষ, ইতি গালনী মুদ্রা' প্রদন্ত ভী' এছে 
গন্ধপুষ্পে পেব্যা ষ ডুঙ্গদেবতাভ্যো নম£। 

ষড়ঙগ পুজা --এতে গন্ধপুষ্পে ক্রাং হর্দয়াধ নমঃ ক্র 

শিরসে স্বাহা, জু শিখাট়ৈ বঘট। ক্র কবচায় হৃৎ, ক্রৌ" নেত্র 
ত্রায় বৌষট, ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অন্ত্রায় ফট. । 

গালিনা মুড্রা--গোতমীয়তন্ত্রে ফর গ্রসার্্য চান্োন্তং সংপুও 

ক্রমষোগতঃ। প্রযোজ্য দক্ষিণান্থুষ্টৎ তথ! ঝামকনিষ্িয়া! বাবয়া 

দক্ষিণাস্ৃষ্ঠৎ, মুদ্রেন্নং--গালিনী মাতা ।অর্থন্ত কফলদা প্রোক্ত- 

শঙ্খন্তোপরি চালতা । 

এতে গঞ্ধপুষ্পে দক্ষিণকাঁলিকায়ৈ নম গ্রীদক্ষিণকালকে উ্থা- 

গচ্ছ ইহাগচ্ছ' ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সমিধেহি ইহ 

সনিকুদ্ধাভব, মম পুজাং গৃহাঁণ ইতি) ( আবাহনা মুদ্রা--১, 

স্থাপনী মুদ্রা--২, সন্িধাপনী যুদ্র--৩, সন্সিরোধনী মুন্রা--৪, 

সম্মুখীকরণী মুদ্রা--৫ ) 



গাতঃকত্য | ৭৩ 
সপ শিব স্পিন জাতি ল ক্ছপ দল জান্তা ৮ পরী পঁতির্প খলিল ভি টি ক পর কস্ট পালি সি সাপটি এল সিল আস সির সিপশিসি লাসিএনাতিসি সাপ পিসি তি সী টি সি কটা লাস সিএ 

আঁবাহন্য দি পঞ্চ মুদ্রয়া 0 * মাবাহ্ গন্ধ, পুম্প, ধূপ দীপা- 

দ্বিভিঃ তাঁৎ সংপুজ্য মত্স্ত মুদ্রয়া আচ্ছা, মূলং দশধা জণ্তব1 ফট, 

উতি উদ্ধোর্ঘ তাঁলত্রয়েণ সংরক্ষ্য ধেছ্ু যোনি পরমী করণ মুদ্রাং 

প্রদর্শ্য তজ্জলং কিঞ্চিৎ প্রোক্ষণী পাত্রে নিক্ষিপ্য মুলমন্ত্র মুচ্চরন্ 
তেনোদকেন আত্মানং পুজোপকর্ণঞ্চ অভ্যুক্ষয়ে খ। 

পরমীকরণ--কৌলাবলি-_-অন্টোগ্ত শ্রথিতাঞ্কুষ্ঠ। প্রসারিত 

পরাহ্ুলী। মহ্থামুদ্রেয় মুদ্দিত। পরমীকরণে বুধৈ2 ॥ 
গীঠ পুজা 1-- 

ও" হুঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যে। নমং আবাহ্া পঞ্চোপ- 

চাঁরৈঃ পুজয়ে্ | গীঠন্তাসের দমুদায় পূজা করিতে হইবে । ও হী" 

এতে গন্ধপুষ্প-_-গীঠশক্তিন্তাসের সমুদায় পুজা করিতে হইবে। 

অথ পুধ্ববৎ করন্তাস অঙ্গন্তান করিয়া পুনঃ ধ্যাত্ব। মূলাধারাৎ 

কুলকুগুলিন]ং ব্র্পখেন পরমশিব পর্যান্তং বিভাব্য হৃদয়াইদল 

পীঠে স্মানীর মূলেন মু্তিং কল্পকিত্বা বং ইতি বাযুবীঁজ মুচ্চরস্ 
বাম নাসাঁপুটেন দেবীং স্বন্ৃদয়াৎ কুসুমাঞ্জলাবানায় কৃম্্ম মুদ্রয়া 

এব তানি কুম্মানি যন্ত্রোপরি দেবতা মণ্তকোপরি ব! স্থাপয়ে্খ। 

যদি অপ্র/তষ্টি ত মুর্তি ঘটে বা যন্ত্রে পুজা হয় তাহ! হইলে এই শময় 
আবাহন করিতে হইবে। 

মুল--মহাঁকাল সহিতে পরিবারবৃতে শ্রী্ক্ষিণকালিকে দেবি 
ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ্তিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহ সন্নিহিত ভব ইহ সন্নিহিতা 

ভব, হহ সন্নিরুদ্ধা ভব, ইহু সন্গিরুদ্ধী ভব, ইহ সম্মুখী ভব, ইহ 

সনুখী ভব, মম পুজাং গৃহাঁণ ইতি আবাহনম্ । 

পরে হু মন্ত্রে অবগুঠন করিয়া! দেবীর অঙ্গে পূর্বের স্তায় যড়ক 
পুজা করিবে । 



৭৪ ধর্্ানুষ্ঠান । 
শি কাপ পিস্টিলি। লি শি ললিত তন পাকা গা সি লা লস কি ০ ডি পিসি লা লসমল সম স্ পক্চ পাটি সলিল, সমল এ পিপল এ পি চি ০ লা রি ৪ তা জা 

তৎপর পরমীকরণ,__ভূতিনী করা আকর্ষনী মুদ্রা যোনি 

মুদ্রাঃ প্রদর্শ ' 
আকর্ষণী মুত্র দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জনী প্রসারণ 

পূর্বক আকুষঞ্চিত করিবে । 
ভূতিনী মুদ্রা-_ 

বদ্ধা তু যোনিমুদ্রাং বৈ মধাযমে কুটিলে কুক । অঙ্গুষ্ঠে তু তদগ্রে 

ভু মু্রেয়ং ভূতিনী মহা--তন্ত্রসার | 

প্রীণ প্রতিষ্ঠা ।--লেলিহান মুদ্রা দ্বারা অশ্রতিষ্ঠিত মূর্তি 

হৃদয়; যন্ত্র বা ঘট স্পর্শ করিয়া--- 

আং হী ক্র যৎ রং লং বং শংষং সং হৌং হং সঃ শ্ীমৎ 
দক্ষিণকালিকায়াঃ প্রাণ! ইহ প্রাণাঃ। আং হী" ইতাদ জীব ইহ 

স্থিতঃ 1 জং তঠ্যা্দ সর্বেজ্য়াণ। আং ত্রাঁ ইত্তাদি 

বাড্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্বাণ প্রাণা ইহাগত্য স্থুখং চিরং ভিষ্ঠন্ত স্বাহ] | 

প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় স্ত্রী শুদ্র স্বাহা উচ্চারণ করিতে পারিবে! 

দশোপচাবে পুজা যথা ।--বীভ, এতৎ পাদাং শ্রীদন্সিণ- 

কালিকাঁয়ৈ নমঃ1 বাঁজ এষ অর্থঃ শ্রাদক্ষিণ কাঁলিকাট্য় দেবতা 

বাহ! । ইদং আচমনীয়ং স্বধ!। ইদং ন্নানীয়ং নিবেদয়ামি। এয 

গন্ধ 'নমঃ। ইদং সচন্দন পুষ্পং -*বৌষট,। এষ ধূপ *নমঃ। 
এষ দীপঃ '*নমঃ | ইদং নৈবেদ্যং.**নিবেদয়ামি । হদং পানার্গো- 

দক '.নমঃ | উদং পুনরাঁচমনীয়ং'**স্বধ! । ইদ্দং ভান্ুলং'*নিবে- 

দগ্ঘমি । উপচার দানে সর্বত্র অধ্রে মূলং পশ্চাঁৎ উপচার নাম 
পশ্চাৎ চতুথ্যস্ত দেবতানাম তৎগশ্চাৎ ত্যাগাত্মক বাক্য প্রায়ে- 

স্তব্ব/ং। ষোড়শ উপচার-_-আসন, স্বাগত, পাঁদা, অর্থাঃ আচ- 

মনীয়, মধুপর্ক. পুনগাঁচমনীয়, স্নানীয় বসন। ( সিন্দুর ) 



পাতঃকৃত্য । ৭৫. 
শালা পরও ছি লস কির সি লি পি তা সি উপাসনা এসি লিলি লি পি চোখ শা লাকি জনপশিসপরট ত জক্ছিীস্টিরাস্ছিিকানিখিপসফি পা তনি লী োসসপসসিিস্সিলী ৬ নলা সি এসবি সি 

আভরণ, গন্ধ, পুষ্প ( বিন্বপত্র) ধুপ, দীপ, নৈবেদা, ( পানীয়, 

পুনরাঁচমনীয় আন্থুল ) ও প্রণাম । 

আসন-_পুম্প নিম্মিত কাষ্ঠ নির্মিত সকল প্রকার আসন 

নিবেদন করা যাইতে পারে । লৌহ ব্যতীত মকল প্রকার 

ধাতুরই আসন দিতে পারা যায় । মাতৃকাভেন্দে কথিত আছে, 

আসন চারি অঙ্গুলি পরিমাণ অপেক্ষা নান না হয়| 

যন্ত্র নিন্মীণযোগ্যং হি পীঠং দদ্যাছিচক্ষণঃ । আসন সম্মুখে 

কোন আধারে সংস্থাপন পূর্বক বং এই মন্ত্রে সামান্যার্থ্য জলে 

অভ্ভযক্ষিভ করিয়া ধেন্ু ও গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবে । এভন 

ধজতাননাদ্র নমঃ» এট মন্ত্রে তিনবার অচ্চনা করিয়া এ*দ্রধি- 

পতরে শ্রীবিষ্চবে নমঃ এতৎ সন্প্রদান শ্রীদক্ষিণকালিকায়ৈ নমঃ, 

এই মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প অক্ষত দ্বার! অধিষ্ঠাত্রী দ্বেবতার পুজা করিয়া 

মূল মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ক ইদং রজতাঁদনং ্রীদক্ষিণকাণিকায়ৈ 

দেবতাট়ৈ নমঃ। এই মন্ত্রে বাম হস্তে স্পৃষ্ট দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলাগ্র 

দ্বারা 'অর্থ্য জলবিন্দু প্রক্ষেপ পুর্ব নিবেদন করিবে । পরে মুল 

মন্ত্রপাঠ পূর্বক সেই আসন বাম হস্ত স্পৃষ্ট দক্ষিণ ভস্তের বৃদ্ধাঙ্ুলি 
ও তঙ্জনী যোগে দেবতার বামভাগে স্থাপন করিবে । নিবেদনের 

সময় 'জথখা উপাচার অর্পণ করিবার সময় যেন নখ প্রদর্শন না 

হয় এবং চিত হস্তে সম্পাদন করিবে । উপাচার দান কালে 

দেবতার উপরি যেন হস্ত ভ্রামিত না হয়। যোগিনী তত্ত্রে কোন 

দ্রব্যের কি অধিপতি তাহ! কথিত হইয়াছে । 
রজতের অধিষ্ঠাত্রী চন্দ্র, স্বর্ণের অগ্নি অন্নের লক্ষ্মী, বস্ত্রের 

বৃহস্পতি, আহাংরর জলের মধুর ও সমুদায় পেত্স দ্রব্যের বরুণ ; 

আঁদনের--পৃথিবী, পরমান্নের রসান্ৃত, প্রদীপ দধি ও ক্ষীরের-_ 



৭৬ ধর্ম্মান্ন্টান | 
৯৯ শিক জের সি কসর পশলা সস এ পাকি পির ৪ সত ৯ লা পা পি পাপা এ তি এ পৌছে লা পট লস্ট পি পদ পিপল পোস্ট পি এসি পি শি এপিিদত | পরি সি জিত আসর কী তা লা ছি এ 

বসব পুষ্পের ও তৈল প্রদীপের-_বনষ্পতি, গন্ধ ও ধৃপের__ 

গন্ধরবব, ্বতের- বৈশ্বালি, মালোর-_হুর্গ৷ ৷ অথবা সমুদ্রায় দ্রবোরঈ 
বিষু-- 

গ্বাগত-_কতাঞ্জলি পুটে মুল মন্ত্র পাঠ পূর্বক শ্রীদক্ষিণকালিকে 
দেবি স্বাগতং স্থস্বাগতং তে। পরে দেবতাকখিত সুস্বাগত 
চিন্ত। করিবে । 

পাঁদ্য-_বীজ, এতৎ পাদ্যং শ্রীদক্ষিণকাঁলিকাঁয়ৈ দেবতা 

নমঃ। এই অস্ত্রে বাম হস্তযুক্ত দক্ষিণ তস্তের বৃদ্ধান্গুলি ও তর্জ্রনী 
যোগে পুর্ববৎ চিত ভস্তে দেবতার চরণযুগলে অর্পণ করিবে । 

ফে্কারিণী শুঙ্ত্রে- | 

ব্যানার মূল ও চন্দন, পাদ্য ত্রব্যে দিবে । অর্থ্য বীজ, এষঃ 
অর্থঃ শ্রীদক্ষিণ রালিকারৈ দেবতাষৈ স্বাহা। দেবগার মন্তবে 
অর্্যপ্রদান | 

আচমনীয় বীজ, ইদং ভা শ্রী দক্ষিণকালিকায়ৈ 

দেবতাষে স্বধা। 

কপিলপঞ্চরাত্রে-_কর্পুর অগ্ডরু চন্দন ও পুণ্পে এই তিনটা 

দ্রব্য আচমনীয় জলে, মধুপর্ক বীজ--এষঃ মধুপর্কঃ শ্রীক্ষিণ- 
কালিকারৈ দেবতাক্সৈ শ্বধা। 

শ্তামাচ্চন চত্দ্রিকাতে কথিত আছে, যে দধি ত্বৃতও মধু 
কাংস্য পাত্রে স্থাপিত করিয়৷ কাংস্তপাত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক 

মধুপর্ক প্রদান করিবে। প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোল! করিয়া ম্বেন 

হয় । 

বীজ--ইদং পুনরাঁচমনীয়ৎ শ্রীদক্ষিণ কালিকায়ৈ দেবভায়ৈ 

সহবধ।। 



প্রাতঃকৃত্য। , ৭৭ 
স্পা রি রনি চিন সিল পর ৮৮ সক মর্পসতি সিসটিসি্পস সি লোপ হিরা সিন পলো এত কপ উক্ত রি র  ্এলা 

সারদা তিলকে বং স্বধা মন্ত্রে পুন্রাচমনীয় দিবার কথা 
অূছে । ৃ 

নানীয়-_-বীজ ইদং স্সানীয়ং শ্রীদক্ষিণ কাঁলিকায়ৈ দেবতাঁয়ৈ 
নমঃ । দেবতার স্নান ভাল জুরভি মিশ্রিত হইবে । 

বন্ত্র--বীজ ইদং বস্ত্র শ্রীদক্ষিণকালিকাঁয়ৈ দেবতায়ৈ 
নমত। 

শক্তি পুজায়__রক্ত বস্ত্র, বিষ্ণুর গীতবন্ত্র, শিবের শ্বেত বন্ত্র। 
বস্ত্র মলিন, জীর্ণ ছিন্ন না হয়। যুবতী রমণী যেন উহা! পরিধান 
করিতে পারে। তন্ত্রেম্পষ্ট লিখিত আছে যে ১০ দশ হাত দীর্ঘ 
বস্ত্র দিবে। কত মুল্যের বস্ত্র দিতে হইবে তাঁহাঁও কথিত আছে । 
কর্মকর্তা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিলে প্রফুল্ল ও প্রীত হন সেইরূপ 
বন্ত্র। 

সিন্দুর-_বীজ--ইদং সিন্দুরং নমঃ । 
বজ্জোপবীত--বীজ--ইদ্ং যজ্ঞোপবীতং নমঃ; 

আভরণ--বীজ-্"ইদং রজতাভরণৎ নমঃ | 

যুবতী রমণী নুন কল্পে অষ্টম বর্ষীয় কন্তা যেরূপ অলঙ্কার ধাঁরণ 
করিতে পারে সেইমত অলঙ্কার দিবে । 

ছত্র, চামর, চন্দ্রাতপ, পাকা ৪ ভূষণের পর উপভূষণের, 
মধ্যে পরিগণিত । 

গন্ধ-_বীজ--এষ গন্ধঃ নমঃ 

গৌতমীয় তত্ত্রে--চন্দন, অগুরু ও কপ্পুর মিশ্রিত গন্ধ প্রস্তুত 
করিবে । 

পুষ্প-_-বীজ--ইদ্ং সচন্দন পুষ্পৎ বৌষট.। বাীজ--ইদং 
সচন্দন বিন্বপত্রং বৌষট, | 



৭৮. ধর্মহীন | 
০ দি জার্কিনা পি সত স্ডি পাস লা সপ ভ রী পিলাপিকি জি এ সস তি পোস্তিলী ভ্রা উকাস্টিলস্টিিসসিলাসি এসি লা সি লশিস্পিসটএি সিলাক তে ১০ ক শির এ পল 

পরে দেবতার মন্তকে* হৃদয়ে, মুলাধারে পাদপদ্মে ও লববাহে 

এই পঞ্চ স্থানে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দ্রিতে হইবে । 

ধূপ-_ধূপপাত্র সম্মুখে সংশ্কাপন পুর্বক তদ্রপরি ধুপ রাখিস 

বাঁম হস্তের তঙ্জনী দ্বারা ধূপের আধার স্পর্শ পুর্ধক ফট, এই মন্ত্রে 
প্রোক্ষিত বরিয়া এশস্মৈ ধূপার নমঃ, এই মন্ত্রে আসনের স্তায় 
ধুপের অর্চন! করিয়া, ও বনস্পতিরসোদিব্যগন্ধ!ঢাঃ স্থমনোহরই | 

আদ্্রেয় সর্ধদেবানাং ধুপোহ্যং প্রতিগৃহ্থ তাং । এই মন্ত্র পাঠ 

পুর্বক বাঁজ-_এষ ধৃপঃ নমঃ । 

পরে ফট, এই মন্ত্রে ঘণ্টা প্রোক্ষণ পর্র্ক ও জন্ধবনি মন্ত্র মাত: 
ব্বাহা । 

দীপ-_বাম হত্তের মধ/মা দ্বারা দীপ মাত্র স্পর্শ করিয়া ধুপের 
ন্যায় অগ্চনা পুর্বক ও সুগ্রকাশে। মহাদীপঃ সর্ব ৮৩ মিবাপইঃ 

সবাস্যাভ্যন্তরজ্যোভিদাঁপোহয়ং প্রতিগৃহ্থতাং বীজ, এষ দীপঃ 
নম2। 

নৈবেদ্য-_নৈবেদ্য আনয়ন পুর্ব্বক সম্মুখে অধোমুখ ত্রিকোণ 

মগুলোপরি পুষ্প প্রভৃতি আধারে সংস্থাপন করিয়া ফট. এই মন্ত্রে 

প্রোক্ষিত করিবে । পরে হই এই মন্ত্রে অবগুগঠন মুদ্রা প্রদশন 

পুর্বক বং এই মন্ত্রে দোষ সমুহ শোষণ | রং এই মন্ত্রে দহন, 

বং এন মন্ত্রে ধেনু মুন্র প্রদর্শন। 
পরে মত্য্য মুদ্রার জাচ্ছাদন পুর্বক দশবার মুল মন্ত্র জপ 

করিবে। পরে বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ঘারা নৈবেদ্য স্পর্শ কারয়। বীজ, 

ইন্দং সোঁপকরণ নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি | | 

পরে দক্ষিণ হস্তে অর্থ্য জল লইয়া, বীভ, শ্রীদক্ষিণ কালিকে 

দেবি এতজ্জলং অযুভ্োপস্তরণ মনি শ্বাহ।, পরে বাম হন্তে শ্রাম- 



এ ৃ ৭৯ 
শা পি লা সিসি রী কি অই টা লস রন লি পর সত ৯ সস পিক পাত শি এন তি এষ ০ জন পা পিপি চি এসি কি রও ছি ঠক জপ পিপিপি লি ছা লী 

রা প্রদ্রশন হারে প্রাণায় সাহা, অপানাঁয় লি সমানায় 

ত্বাহা, উদানায় শ্বাহা, ব্যানায় স্বাগ, এই পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন 

পূর্বক ভগবতী সমুদায ভোঞ্জন করিতেছেন, এই ভাঁবন! কালে 

মূল বাগ কিছু জপ করিবে । পরে অর্থাজল লশয়া, বীজ 

আীদ্ক্ষিণকালিকে দেবি এতজ্জলং অমুতাপিশান মসি শ্বাহা, 

এই মন্ত্রে দেবীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে 1 

বালকের, স্ত্রীলোকের প্রিয় এইমত নৈবেদ্ধা দিবে | নৈবেদ্য 

ছুই গ্রাকার, আমান ও পক্কান্। আমান দেবতার দক্ষিণে, 

পক্কান্ন বামে । এই সময়ে দেবীর বাম দিকে অন্াি নিবেদন 

হইতে পারে! তাহার প্রক্রিয়া সমুদায়ই নৈবেদা নিবেদনের 

শ্াঁয়। কেবল মাত্র ইদং সোপক্রণান্নং বলিতে হইবে। পুজ। 
স্যাপ্তির গর অন্ন নিবেদনের প্রথা প্রচলিত আছে । 

পানার্থোবক-বীজ হদং পানার্থোণকং...নমঃ | পরে 

পুর্ধের সায় পুনরা5*নী॥ প্রদান করিতে হইবে। 

তান্ুল_বাঁজ এত, তা্থ লং''*নিবেদয়ামি পাথরের চুণ 
দেওয়ায় নিষিদ্ধ নহে । পরে বীজ শ্রীদক্ষিণ কালিকাং তর্পয়ামি 

স্বাহা, এন মন্ত্রে দেবীর মুখে তর্পণ করিবে । বামচস্ত যুক্ত দক্ষিণ 

হস্তের তত্ব মুদ্রায় অমুত বোধে জলদারা অর্পণ করিবে । অনস্তর 

মূল মন্ত্রে পঞ্চ পুপ্পাঞ্জ'ল প্রদান করিবে । 

প্রার্থয়েৎ দক্ষিণ কালিকে দেবি আঁজ্ঞাপর তবত্যাঃ 

পরিবারান্ পুজয়ামি। অথ মনস]| দেবামুজ্ঞান জন্ধাং বিভাব্য 

পুজয়েৎ। অথ ফড়ঙ্দগ দেবতাভ্যো নমঃ। অগ্ি কোণে ক্রা 
হ্বদয়ায় নমঠ। ঈশান কোণে ক্রী শিরসে স্বাহা। নৈঝতে 

কোণে ক্রু শিখায়ৈ বষট.। বায়ু কোণে ক্রে' কবচাঁয় ই, 

| লাস করস করনি ভীত এ জল ছি 



৮০ ধন্মানুষ্ঠান । 
০ জিপি রি সত কপি তি সি | পতি লা সিকি লা 

অগ্রে ক্র নেতরত্রয়ায় বৌষট.। চতুর্দিকে ক্রঃ করতল চল পৃষঠাত্যাম্ 
অস্ত্রায় ফট. |. 

' গ্রতে গন্ধপুষ্পে গুরু পহক্ভিভ্ো। নমঃ, পঞ্ষোঁপচারেণ পুজয়েখ | 

এতে গন্ধপুষ্পে আবরণ দেবতভে। নমঃ আবাহাং পঞ্চোপচাঁরেণ 

পুজয়েৎ ৷ যোগিনীগণের ধ্যান--সর্বাঃ শ্তাম! অসিকরাঁঃ মুগ্ডমাল। 

বিভৃষণাঃ। তঙ্জনীং বাম হস্তেন ধারয়স্তাঃ শুচিন্মিতাঃ। 

দিগম্বরা হসনুখ্যঃ স্ব স্থ ভর্ভু সমন্থিতাঃ। এতে গন্ধপুষ্প 
কাঁল্যৈ নমঃ (বাহ্ ভ্রিকোণের অধঃকোণে ) এতে গন্ধপুষ্পে কপা- 

লিষ্টৈ নমঃ (দেবীর বাঁম কোণে )। কুল্লায়ৈঃ (দক্ষ কোণে) 
কুক্ু কুল্লায়ৈ (ভদস্তর্গত ভিকোঁণে ) বিরোধিষ্ঠৈ . বিপ্রচিতাতৈ 
উগ্রায়ৈ (তদন্তর্গত ত্রিকোণে ) উগ্রপ্রভায়ৈ । দীপ্তা়ৈ। 
নীলায়ৈ | ( তদন্তরগত ত্রিকোণ ) ঘনায়ৈ ৷ বলাকায়ৈ । মাত্রা 
( তস্তর্গত ভ্রিকোণ ) মুদ্রাক্সৈ ! ঘিতায়ৈ। 

অষ্টদল পদ্মের পুর্ববদল হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টশক্ষির পুজা 
করিবে । ও আংব্রা্ধ্যে নন$4 ও ইং নারায়ণ নমঃ) ও? উং 

মাহেশ্বর্ষ্যৈ নমঃ। ও খং চামুগ্ডায়ৈ নমঃ) ও ইং কৌমার্যো 
নমঃ ও" প্রং অপরাজিতারৈ নমঃ ও ওং বারাহো নমঃ | ও অঃ 

নারনিংহো নমঃ । ইহাদের প্রত্যেতকর ধান নিয়ে বিবৃত হইল । 

সমর্থ হইলে প্রত্যেকের ধ্যান করিয়া আবাস ও পঞ্চপচারে পুজা 

করিবেন । 

১1 অ্রন্ধানীং হংসসংরড়াং হ্বর্ণবর্ণাং চতু্ভুজাৎ চতুর্বক্,াং 

জিনেত্রাঞ্চ ব্রহ্ম কুর্চঞ্চ পক্কজাং ॥ দগুপদ্ধাক্ষ স্ুত্রঞ্চ দবতী* 

চাকুহাসিনীং ) জটাজুট ধরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাঁধকোত্ুমঃ | 

নারায়দীং মহাদীপ্তাং শ্ামাং গরুড়বাঁহিনীং। নানালঙ্কার 



পারি | ৮১ 
০ সির তির পাছিপটি সত নখশ পলা পিপি রা জকি তিতা উপল সির পদ সত সি লি সি তি সিল লী পপিস্টিটি সপিশ আর স্পা বণ পিসি দি সপাসিজ 

ঘুক্তাং চাঁরুকেশাং চতুভূ 'জাং। ণ্টাৎ শং কপালঞ্চ চক্রং 

সন্দধতীৎ পরাৎ। মধুমস্তাং মদোল্লোলদৃষ্টিৎ সর্ধাঙগসুন্দরীং। 

৩। মাহেশ্বরীং বুষারঢ়াং শুভ্রাং ত্রিনয়ান্িতাং। কপালং 

ডমরুধ্েব বরদাঁভয় শুলকং ৷ টঙ্কঞ্চ দ্রধতীং দেবীং নানাভরণ- 

ভূষিতাৎ। 
৪1 চামুওা ম্টহাসাং প্রকটিতদশনাং ভীমবক্াৎ ত্রিনেত্রাৎ 

নধুলাস্তোজপ্রভাভাং গ্রমুদিতবপুষাং নারমুগ্ডালিমালম ॥ 

খড়গং শুলং কপালং নরশিরোঘটিতং থেটকং ধাঁরয়স্তীং । 

প্রেতারূঢ়াপ্রমস্তাং মধুমদমুর্দিতাং ভাবয়েচ্চওরপাং। 

৫1 কোৌমারীং কক্ুমপ্রভাং ব্রিনেত্রাৎ শিখিসংস্থিতাং । 
চতুভূ্জাং শক্তি পাশাঞ্চুশাতয় ধারিণীং। নানালঙ্কার সংযুক্তাং 
প্রমভাঁং পরিচিত্তয়েছ। 

৬) অপরাজিতাঞ্চ পীতাভামক্ষস্থত্রবরপ্রদাং। কপাঁলং মাতু- 

লুজঞ্চ দধতীং পরিচিত্তয়েৎ ॥ 

৭। বারাহীং ধুত্রবর্ণাঞ্চ বরাহবদনাং শুভাং। ফলকং খড়গ- 

সুষলং হলং বেদভূজৈর্তাং । 
৮) নারসিংহী হুসিংহস্ত বিভ্রতী স্দৃশং বপুঃ। প্রলন্নবদনাঁং 

দেবীং দৈত্যদর্পনিহ্দ্রনী ॥ 
অষ্টদ্ল পদ্দের পুর্বাদি দলাগ্রে অষ্টভৈরবের পুজা । 
নিক্ুত্তর তন্তে ভূপুরের পূর্ববদ্বার হইতে দক্ষিণ দ্বার পর্য্যন্ত দ্বার 

চতুষ্টায়। 

১। ভরা হী” অং অসিতাঙ্গ ভৈরবায় নমঃ। 

২। শ্রী হী ইংকুরু ভৈরবায় নম। 

৩। ত্র হ্রী' উৎচগ্ড ভৈরবায় নম2। 



জল ৬ পলিসি সিল ছিল সিলসিলা উলপ্সিস ৬ পাস ৯ সপ 

৮২ ধর্মানুষ্ঠান । 

৪। পরী ভর” খং ক্রোধ ভৈরবার নমঠ। 

৫1 এর হী ৯ উন্মত্ত ভৈরবায় নমঃ । 

৬। শ্রী হী এঁং কপালি ভৈরবায় নমঠ। 

৭1 ভর হী ওঁৎ ভীষণ ভৈরবায় নমঃ । 

৮1 শ্রী হী অং সংহার ভৈরবায় নমঃ 

মহাকাল ধ্যায়েৎ-_মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূত্রবর্ণকং | 

বিভ্রতং দগ্ুখ্ট্রাঙ্গং ভ্রতপ্রাভীমমুখং শিশু" । ব্যাত্র চন্মাবৃতকটিং 

তুন্দিলং রক্তবাঁসসং ভ্রিনেত্র মুগ্ধকেশখ্চ মুণওমালাবিভূ ষিতৎ 

জটাভারলচ্ন্্রখগযুগ্রং জন্বিব॥। আবাহ্ পঞ্চোপচারৈঃ 

পুজয়ে। 

হ' ক্ষে যা রাং লা বাং আং ক্রোৎ মহাকাল ভৈরব সব্ধ- 

বিদ্লান্ নাশয় নাশয় ভা শ্রী ফট স্বাহা মন্ত্রং পঞ্চোপচারেণ পুমর্দেবীং 

ংপুজ্য তর্পয়েৎ । 

সমর্থশ্চেৎ বলিদানং নীরাজনঞ্চ কুর্ধ্যাৎ। নীরাজন বিধি-_- 

পঞ্চ নীরাজনং কুর্ধ্যাৎ প্রথমং দীপমালয়!। দ্বিতীয়ং সোঁদকাজ্জেন । 

তৃতীয়ং যোৌতবাসসা'। চুতাস্বথাদিপত্রেণ চতুর্থং পরিকীর্ভিতম্। 

পঞ্চমং প্রণিপাতেন, সাষ্টা্দেন বথাবিধি। আদ চতুষ্পা্দতলে 

চ পশ্চাদ্বির্নভিদেশে মুখমণ্ডলে ত্রীন্ সর্ধাঙ্গদেশেতু চ সপ্তবারা- 

নীরত্রিকং। ইহা" _রাত্রৌ বিষমাবর্থি সংখ্যা গ্রাহথ!। 

ধীহারা নিত্য হোম করিতে সমর্থ তাহারা এই সময় 

করিধেন। 

তৎপরে কুল্প কাঁদি করিয়া যথাশক্কি মূল মন্ত্র জপ করিবে। 

কম্কালমাঁলিনী তন্ত্রে ৮ আট শেষ সংখ্যার নুন জপ বা! হোম 
হইতে পারে ন| | 



পুজাপদ্ধতি | ৮৩ 
স্থল পাত স্টিল ছি পানি পি পাস পা কোস্ট উচিত সি সিল লাস লিলি ক পিল সিল সিসি লি পিসি পাস লাস কা লন লী ত জরা ডা ৬ সচল লাস পপি ও পানি পি চি 

 মুগুমালা তস্ত্রে কথিত আছে যে কালাপুজায অগ্রে কবৰচ 

পরে স্তব ও সহত্র নাম পাঠ করিবে । কিন্তু অন্তান্ত দেবতার 

আগ্রে স্তব পরে কবচ তৎপর সহল্্ নামাঁদি পাঠ করিবে। 

স্তবের আদ্যন্তে প্রণব যোগ করিবে ও শেষ শ্লোক দুইবার 

পাঠ করিবে । মনে ২ স্তব পাঠ করিবেন | স্তবপাঠে প্রবৃভ হইয়া 

বিরাম দ্রিবেনা । স্থাপিত দেবতা! না হইলে অনস্তর ক্ষমন্ঘ বলিয়। 

বিসর্জন করিবে | 

প্রণাম মন্ত্র-_শ্রীমৎসুরানুরারাধ্যচরণানুকহৃদয়াং । চরাচরজগ- 

্ধাত্রীং কাঁলিকাং প্রণমাম্যহং । অথ ধশান্যাম অধোমুখ- 
ত্রিকোণ মণ্ডলং কৃত্ব! এ হী" ক্র সৌঃ এ জ্যেষ্ঠমাতঙ্ি নমামি 
উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী ত্রেলোক্যবশঙ্করি হ্যাহা। ইদং নিন্মীল্যং 

পুষ্পা্দিকৎ উচ্ছিষ্টচ1গালিগ্ৈ নমঃ ইতি মস্ত্রেথ নিন্মাল্যং পুষ্পং 

জলং কিঞ্চিৎ নৈবেদ্য মপি মগলোপরি দদ্যাৎ। 

নিত্য হোম 

অধ্যোদক দ্বারা প্রোক্ষণ। 

পূর্ববাগ্রে রেখাত্রয়ং বিলিখ্য । 

ও' ক্রব্যাদেভ্যে। নমঃ এই মন্ত্রে কিঞ্চিৎ অগ্নি পরিত্যাগ পুর্ব 

মূল মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন । ও ভূঃশ্বাহা। ওঁ ভূবঃ শ্বাহা! ও স্বঃ 

ত্বাহা, তৎপর মূলে বড়ঙ্গ মন্ত্রে আছুতি দিবে । 
মূলমন্ত্রে ১৬ 'আহুতি। তৎপরে সংকল্প করিক! সাধ্যান্্যাঁয়ী 

মুলমন্ত্রে আছুতি! তৎপর তিলক ও বিসঙ্জন। 
কালীর একাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষ জপ । 

০০ 



স্ব নান । 
কাণ্তিকে শুরুপক্ষে তু ত্রেতায়াং প্রথমেহহনি, আরাঁধয়েৎ 

জগদ্ধাত্রীং মূলপ্রক্কতিরূপিণীং । পুর্বাহে সাত্বকী পুজা, মধ্যান্কে 
রাজসী স্থবত, সায়ান্ছে তামসী প্রোক্তা, ত্রিবিধা সা প্রবীর্তিতা | 

মাঁসৈশ্চতুর্ভি ধঁৎ পৃণ্যং বিধিবৎ পুজ্য চণ্ডিকাং ততৎফলং লভতে 

বীরং নবম্যাং কাত্তিকস্ত চঈ। নবম্যাৎ নববর্ধাণি রাঁজন্ পৃষ্টীসনো 
ভবে, তন্ত তুষ্ট! ভবেৎ দেবী সর্বপ্রদনা শুভাঃ। 

জগদ্ধাত্রী হর্গা-পুজা | 
কাঁলীপুজাবত প্রক্রিয়া করিয়। পুজাস্থানে উপবেশন পূর্বক 

মন্ত্রাঈমন করিবে দু' মন্ত্রে তিনবার জলপাঁন করিয়া! ও" প্রভায়ৈ নমঃ 
ও' মায়ায়ৈ নমঃ এই ছুই মন্ত্রে ওষ্ঠমাজ্জন করিবে | পরে দু মন্ত্রে 

হস্ত প্রক্ষালন করিবে | ও" জয়ায়ে নমঃ ও স্থক্ষায়ৈ নমঃ এই ছুই 
মন্ত্রে মুখ স্পর্শ করিবে । ওঁ বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ 
নানিকা | ও" নন্দিন্তে নমঃ এই মন্ত্রে বাম নাঁসিকা 1 ও স্থপ্রভাঁবৈ 

নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু / ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বাম 

চক্ষু ( ও" সিদ্ধাদ্ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ। ও উমায়ৈ 
নমঃ এই মন্ত্রে বাম কর্ণ। ও" শুলধারিণ্যে নমঃ এই মনরে 
নাভি। ওঁ স্ুগন্ধায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষংস্থল। ও' সর্বসাধিন্য 
নমঃ এই মন্ত্রে মন্তক। ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ 

বাছুমূল। ও" সৌভদ্রিকাঁয়ৈ নমঃ এই বন্ত্রে বাম বামুমূল। 

সামান্যর্থ্যং রর কালীপুজা বৎ-- 

ছবারদেবত? ৯৪ ্ 

আসন শুদ্ধি +** 



জগদ্ধাত্রীহুর্গা-পুজা । ৮৫ 
ইজ্পাকিিপ ২ লা শিপন দিপা নিন দলা উপ কা জপ সি সস 5 এর তি পর সি উল স্পা লস লো জপ পীসএ বস ভা ভি শী সর বনলতা ৯ ৫ সিলসিলা িলাপাস্এিলিনিলী ভন ৯৩ ও কী লী এনা সিন এল জবা 

পুষ্প শুদ্ধি “** কলীপুজাবৎ 
আত্মরক্ষা *** 

ভূতশুদ্ধি '** ্ 

প্রাণায়াম চক মুলমন্ত্রে- 

মাতৃকান্াস 5 পুর্ববব তং 

করাঙ্ন্তাস 

অস্তমতৃকান্তাস 

বাহ্ মাতৃকান্তাস 

বর্ণন্তাস 

গুরুপূজ| রঃ 
গীঠন্তাস_-হৃদয়ে ও আধার শক্তয়ে নমঃ (এইরূপ) প্রকৃত্যৈ। 

কুর্দায়। অনস্তার় । পৃথিটব্যি। সুধানুধয়ে । মণিদ্বীপায় । চিস্তামণি- 
গৃহায়। পারিজাতাক্গ | কল্পবৃক্ষায়। মর্ণবেদিকায়ৈ । রত্ব-সিংহাস- 

নায়। মণিপীঠায়। মুনিভ্যেঃ | দেবেভ্যোঃ দক্ষিণ বাছুমূলে ধন্দীয় | 
বাম বাহুমুলে জ্ঞানায় ৷ বাম উরুতে-_বৈরাগ্যায়। দক্ষিণ উরতে-_ 
শ্বরধ্যায় ! মুখে অধন্মায় । বামপার্থে অজ্ঞানায়। নাভিতে 

অবৈরাগযায়। দক্ষিণ পার্থে অনৈষ্ধ্ধ্যায় । পুনঃ হৃদয়ে অং 

অনস্তার । পং পদ্মায় । আনন্দকন্দায়। সঙ্গিল্নালায়। শ্রকৃতি- 

ময় পত্রেভ্যোঃ | বিকারময় কেশরেভ্যোঃ | তত্বময় কর্ণিকায়ৈ ৷ অং 

অর্কনগুলায়দ্বাদদখ কলাত্মনে। উৎ সোমমণ্ডলায় ষোঁড়শকল!- 

আনে। মং বহ্বিমগুলায় দশকলাত্মনে । সং সত্বায়। রং 

রজলে । তংঙমসে। আং আত্মনে। অং অস্তরাত্নে । পং 

পরমাত্বনে ৷ হী জ্ঞানাতনে। ও" হী গীঠশক্কিভ্যো নমঃ। 

পূর্ব হইতে ঈশান কোণ পর্্যস্ত, ও হ্রী” আং প্রভায়ৈ নমঃ 

ঞ 



৮৬ ধর্মা্ীন | 
৯৪ পালি তি লী সিল লসিলানি ৩ সা বা লি লা লি পপ ল রসদ সলাত ৯ পাস কাস লা গতি লীচলাস্ লা রো” লা 

ও ও হী মং মায়ায় নমঃ। ও হী উং জয়ায়ৈ নমঃ। ও হী 

এং স্থুক্ষ্ায়ৈ নমঃ | ওহী” শ্রী বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ 1 ও হা" ও নন্দিন্তৈ 

নমঃ) ওঁ হী অং বিজয়াঁয়ৈ নমঃ মধ্যে ও" হী” অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ 

নমঃ | তদুপরি ও বজনখদংগ্াযুধার মহাসিংহাসনায় হং ফট্ নমঃ। 

খধ্যাদিন্াসঃ+বীজ-নন্ত মন্ত্রন্ত নারদ খর্ষি গাত্রীচ্ছন্দঃ 

শ্রীজগদ্ধাত্রী হুর্গ। দেবত। হী” বাজং দূং শক্তিঃ শ্বাহা। কীলকং চতু- 
র্বর্গ পিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ । শিরসি সারদাঁয় খষয়ে নমঃ | মুখে 

গারত্রীচ্ছন্দসে নমঃ | হৃদি শ্রীজগদ্ধাত্রী ছর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ | 
মুলাঁধারে হী" বাজায় নমঃ । পাদয়োঃ দুং শক্তয়ে নমঃ সর্বাজে 

স্বাহ! কীলকায় নমঃ । 

করন্তাস--ও' দাঁং অস্গুষ্ঠাভ্যাৎ নমঃ ও দীং তর্জনীভ্যাং 

হ্বাহা ৷ ও দূং মধ্যমাভ্যাৎ বষট । ও" দৈং অনামিকাভ্যাং ই" । 

দৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট । ও' দঃ করতলপৃষ্ঠাভাম্ অস্ত্রায়্ ফট । 
অঙ্গন্তাস--ও দাঁং হৃদয়ায় নমঃ ও দীং শিরসে স্বাহা। ও 

দুং শিখায়ৈ বট. । ওঁ দৈং কবচাষ ছং। ও" দৌৎ নেব্রত্রয়ায 
বৌষট। ও দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাৎ অস্ত্রায় ফট. 

বীজন্তাস ০ কালীপৃজাবৎ। 
তব্বন্থাস '** রর 
ব্যাপকম্ঠাঁস ০৯১ রি 

অথ মুদ্রাং__কাঁলীপুজাবৎ্-প্রদন্ত-- 
ধ্যানং--বীজ-_সিংহঙ্বন্ধসমারূচাং নানালস্কারভূষিতাং ৷ চতু- 

ভূর্জাং মহাদেবীং নাঁগষক্তোপবীতিনীং ৷ শঙ্খচাপসমাযুক্ত বাম 

পাণিদ্বয়াং তথা । চক্রবাণ-সমাযুক্ত দক্ষপাণিদ্বয়াং তথ। ৷ রক্ত" 

বস্ত্র পরীধানাং বালার্কসদৃশছতিং । নারদাটদ্যমুনিগণৈঃ সেবিতাং 



জগদ্ধাত্রী ্গা-ূজা | ৮৭ 
পাশ লস এসি লি ও বত সি সিল তা ঠী দিতি জিদ সি শিপ সপ সিল তি সলিল সিপস্টিবাসিল সপ ৯ 

তবন্থুন্বরীং জিবলীবলয়োপেত লাতিনলরনারিনীং। | বি 

বদনাং কাঞ্চনাভাং বরপ্রদাং। নবযৌবনসম্পনাং পীনোন্গত- 
পর়োধরাঁং করুণাঁমৃতবর্ষিণ্যা পশ্ন্তীং সাধকং দৃশা। বত্বন্বীপে 

মহাদবীপে সিংহাসনসমন্বিতে ৷ প্রকুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েৎ তাং ভব- 

গেহিনীং । 

ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্বা মানোসপচারৈঃ সং" 

পুজয়েছ। 

দানার্ঘ্যং স্থাপয়েৎ--পুর্রববৎ্। যড়গ পুজাদি কালীপুজাবৎ। 
অথ গীঠপুজ1-_-ম্াসবৎ। 

ও হ্বাঁ এতে গন্ধপুষ্পে গাঠদেবতাভ্যো নমঃ । এই মত পীঠ- 

শক্তি পুজা ও' হাঁ” এতে গন্ধ পুষ্প পীঠশক্তিত্যে। নমঃ । স্তাসবৎ্চ। 
অথ পূর্ববৎ করাঙ্গন্তাসৌ কৃত্ব। ৷ 

রক্তকুনুমানি গৃহীত্ব। পুনধণীত্ব। । 
মূলাধারাৎ কুলকুগুলিনীং ব্রহ্মপখেন গরমশিবে সমা- 

যোজ্য । 

প্রীণপ্রতিষ্ঠীং কুর্য্যাৎ__. 
পুর্ববৎ মুর্তিং প্রকল্প যন্ত্রোপরি সংস্থাপ্য ক্ৃতাঞ্জলি রাবা- 

হয়ে । 
অথ পরমীকরণ মুদ্রায় দ্র্শ্য যথাশক্তি উপচারেণ পুজয়েৎ। 
অথ উপচারদানানস্তরম আবরণপুজাং কুর্ধ্যাৎ। দেবী 

আজ্ঞাং গৃহীত্ব। ষড়ঙ্গং পুজয়েৎ। ততঃ ও' হাঁ আবরণ দেবত1- 

ভ্যো নমঃ ষথাশক্তি উপচারৈঃ সংপুজ্য । এতে গন্ধপুম্পে ও ভী” 

বছুলায়ৈ নমঃ। এই মত ও হাঁ কাটল্যে। ও হী" প্রভায়ৈ, 
রি ও" হী মারায়ৈ। ওঁ হী জয়ায়ৈ। ও হা" হুল্জসায়ৈ 

প্তান্দিলী দল িবা সী দিল কিরিসিতাসস্ছিলী দিসি উন সিল পা 



৮৮ র্মাঠান | 
সি উল শশা ৭ পাশ তি খিল কি সিলাসটলী লাস সিসি পি রি ছি ক ৮৮ লী সি ভা সরা 

ও ওহী বিশুদধারৈ। ও ঙহী ননিন্ৈ। ওঁ হী প্রভা । ও হী" বিজ- 
যায়ৈ। ও" হী” সর্ধসিদ্ধিদায়ৈ | দেবীর বামে ও' হী শঙ্খনিধয়ে | 
দেবীর দক্ষিণে ও হা” পদ্মনিণয়ে | শু হী" উমায়ৈ । শুলধারিট্যেঃ | 
খেচে ৷ দ্বারবাসিন্ঠৈ সুগন্ধায়ৈ । সর্বসাধিন্যৈ | চণ্ডতিকায়ে। 
সৌভদ্রিকায়ৈ । অশোকবাঁসিন্যৈ । বভ্রধারিণ্যৈ। মহাবাণ্যৈ। 
জগন্মাতৃকায়ৈ ৷ ললিতাঁয়ৈ ৷ সিংহবাঁসিন্যৈ । ভগবত্যৈ ! বিদ্ধা- 

বাঁসিন্তৈ । মহাবলায়ৈ | ভূতলবাসিন্তৈ । পরে অষ্টদলে ব্রহ্গা- 
দ্যষ্ট শক্তির কালীপুজাবৎ পুজ! ও পত্রাশ্রে অসিতাঙ্গ প্রভৃতি অষ্ট 
ভৈরবের পুজা । 

ও" বজ্র নখদংষ্রাযুধায় মহাসিংহাসনায় হাঁ ফট নমঃ | ইতি 
মন্ত্রেণ মহাসিংভং পঞ্চোপচারৈঃ পুজয়েখ। তৎপরে অক্ত্াদির পুঁজ! 
চক্র, শাজ, বাণ, শঙ্খ | সর্বত্র আদিতে ও হী” । অসন্তে নমঃ | 

দেব্যা দক্ষিণে ভৈরবং পুজয়েছ্চ। 

ধাঁনং__বালার্কাধুততেজদৎ  ত্বৃত জটাজুটেন্দুখণ্ডোজ্জলং 

নাগেন্দ্রঃ ক্ৃতশেখরং জপবটীং শুলং কপালং করৈঃ । খষ্টাঙ্গং 
দধতং ত্রিনেত্রবিলসৎপঞ্চাননং স্থন্বরং | ব্যাপ্রত্বক পরিধান মজ্জ- 

নিলয়ং শ্রীনীলকণ্ং ভজে ॥ থা সাধ্যেন পুজয়েৎ! পুনঃ 
পঞ্চোপচারেণ দেবী সংপুগ্জ্য মস্তকে হৃদয়ে মূলাধারে পাদপন্সে 

সর্ধাজে চ পঞ্চ পুম্পাঞ্জলীন্ দত্ব! তর্পয়েৎ | অর্ধাত্র কালীপুজা- 
পদ্ধতি দর্শনেন কর্তব্যং, তত্র বিশেবস্ত শ্রীদক্ষিণে কাঁলিক| ইত্যত্র 
শ্রীজগদ্ধাত্রী ছুর্গা ইতি প্রয়োক্ব্যং | 

 হোম-প্রণাম স্তব কবচং পঠেছ। 

জগদ্ধাত্রীর ত্রিকাঁলীন পুজ11-- ইহার ত্রিকালের তিনবার পৃথক্ 
পৃথক্ ধ্যান আছে। নিত্য পুজার ধ্যান লিখিত হইল। 



জগছ্ধাত্রী ছর্গা-পুজা। ৮৯ 

প্রাতে 1 
সিংহস্বন্ধ সমারূঢ়াং সর্ধ্বালঙ্কারভূষিতাঁং । চতুভূর্গাৎ মভাদেবীং 

নাগবজ্ঞোপবীতিনাং ॥ শঙ্খ শাঙ্গ” সমাযুক্তাং বামপাণিছয়ে তথা 

চত্রঞ্চ পঞ্চ বাণাংশ্চ ধারয়াস্তীঞ্চ দক্ষিণে । সক্তবস্ত্র পরিধানাং 

বালার্কসদৃশছ্াতিৎ নারদাদৈয মুনিগটৈঃ নেবিতাৎ ভবস্থন্দরীং 
ত্রিবলীবলয়েপেতাঁৎ  নাভিনালমৃণালিনীৎ ঈষত্প্রহীলবদূনাং 

পীনোন্নতপয়োধরাং নবষৌবনসম্পন্নাৎ সর্বাবয়বস্ুন্দরীৎ করুণা 
যুতবর্ষিণয। পশ্ঠস্তী সাধকং দশা রতুদ্বীপময্ষে দ্বীপে সিংহাসনসমন্থিতে 
গ্রকুল্পকমলারূঢ়াং ধ্যায়েসাং ভবগেহিনীৎ | 

মধ্যাহে 17৮ রঃ 
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং নানালঙ্কার ভূষিতাৎ। চতুভূজাং মহাদেবীং 

নাঁগষজ্ঞোপবিতিনীং ॥ রক্তবন্ত্র পরিধানাং বালার্কসদূশীং তন্ুং 
নারদাঁদৈয মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীং ত্রিবলীবলয়োপেত 

নাভিনাল মৃণালিনীং বত্বদ্বীপে মহানীপে সিংহাসনসমন্থিতে প্রফুল্ল- 

কমলারূঢাৎ ধ্যায়েন্তাং ভবগেহিনীং। 

সাফ়াহে 1.৮ 

সিংহারূঢাং ভ্রিনয়নাৎ গৌরাঙ্গীং রত্বভূষিতাং | চতুর্ভজাং 
শঙ্খচাপ চক্রবাঁণ করান্ুজে ॥ জগদ্ধাত্রী ছুর্গার একাক্ষর মন্ত্রের 

পুরশ্চরণ দ্বাদশলক্ষ তন্ত্রসারে লিখিত আছে । পরন্ধ মায়াতন্ত্রে এক 

লক্ষেরও প্রমাণ আছে । 

যুগভেদে বিধানং হি কথয়ানি শৃুঘ তত । সত্যে দ্বাদশ লক্ষত্ত, 

ত্রেতার়াঞ্চা ্টলক্ষকং ॥ চতুর্লক্ষং দ্বাপরে চ একলক্ষং কলৌ জগেৎ 
এবংবিধং জপং কৃত্ব' হোময়েজ্জলদিন্ধনে । দশাংসপরমেশানি 

তদ্দশাংশস্ত তর্পয়েৎ। তদ্দশাং নাভিযেকঞ্চ ব্রাঙ্মণান্ ভোজক্ে- 
স্ততঃ। মায়াতন্ত্রে ১১ পটল জগদ্ধাত্রী কল্প । 



জলা উরি 6 সী কি বাসি হাশিপসিরাসসিপিপসি লীলা গা পি ক এ্ছিলা 5 ৯ লািঠে লাস্ট 

৯০ ধন্মানুষ্ঠান। 

তারাপুজা-_ 

কালীপুজাবৎ সমুদয় কর্তব্য করিয়া! মন্ত্রাচমন করিবে। সী” 
শ্রী ই ফট্ইহাই তাহার প্রধান মন্ত্র ও ভীং ফট, স্বাঁহা' এট মন্ত্রে 
তিনবার আচমন। বিশেষ আচমন-_হী" আ্্রী হু । হা জ্্রী 

হুঁ ফট.) হী" স্ত্রী হ' এই মন্ত্রে। তিনবার আচমন করিয়। হী 
মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন। হা” হাঁ এই ছুই মন্ত্রে ওষ্ঠাধর মাজ্জন। 

ফট. এই মন্ত্রে হত্ত প্রক্ষালন। ও" বৈরোচনায় নমঃ এই মন্ত্রে 

মুখম্পর্শ। ও শঙ্থায় নমঃ; ও পাগুবায় নমঃ এই ছুই মন্ত্রে 
দক্ষিণ ও বামনাসিকা ও" পদ্মনাভায় নমঃ ও অসতাভায় নমঃ 

এই ছুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বাম চক্ষু, ও নামকায় নমঃ; ও 

মামকায় নমঃ এই ছুই মন্ত্রে দক্ষিণ ও বাম কর্ণ। ও তারকায় 

নমঃ এই মন্ত্রে নাভি। ও" পদ্মাস্তকায় নমঃ এই মন্ত্রে হৃদয় । 

ও যমাস্তকাঁয় নমঃ এই মন্ত্রে মস্তক, ও বিদ্বান্তকায় নমঃ, ও 

ন্বাস্তকার নমঃ এই ছুই মন্ত্রে দক্ষিণ বাম স্বন্ধ। 

পীঠং চিন্তয়েৎ-_শ্মশানং তত্র সঞ্চিন্তা তত্র কল্পক্রমং স্মরেৎ। 

তন্মুলে মণিপীঠঞ্চ নানামপিবিভূষিতং ॥ নানালঙ্কার সংযুক্তং 

মুনিদেবৈবিভূষিতং । শিবাভিবছছু মাৎসাস্থি মোদমানাভি- 
রস্ততঃ। চতুর্দিক্ষু শবমুণ্ড চিতাঙ্গারাস্থি সংযুতং তন্মধ্য ভাবয়ে- 

দেবীং যথোক্ধ্যানযোগতঃ। 

সামান্যার্ঘ্যং-_-কালীপুজাবৎ। 
দ্বারদেবত! পুজা! আবাহা পঞ্চোপাচারৈ পৃজেয়েৎ॥ দ্বার 

পুজা! যথা-( পূর্বদ্ধারি ও হাঁ গাং গণেশায় নমঃ | দক্ষিণে ওঁ 
সী বাং বুটকায় নমঃ। পশ্চিমে ও হী” ক্ষাং ক্ষেত্রপালা় 

সি তলা মাজত শী চলি ৬৯ লী দলীল সি পন শ৯লিচ্ছলদলী পা ক জলা 



- উই | ৯১ 
সি পা লা পিক শি ছল, পিজি লস লি পিসি লাফ লা স্পকাজপাসি লা পা পা লাল সালা সী পাসিলী ২ পস্টি শিস তি শী সি লী লী? 

নমঃ) উত্তরে ও" হী ষাং যোগিনীভো! নঃ নমঃ ।  নৈখত্যাং ও ওঁ 

ব্রহ্মণে নম | ও" বাস্ত পুষকায় নমঃ | 

আসন-শুদ্ধি-_কাঁলীপুজাবৎ। 
পুষ্পশুদ্ধি রী 

আত্মরক্ষা রি 

মন্ত্ুদ্ধি__যথা অনুলোম বিলোমককৃত সবিন্দু মাতৃকাবর্ণ পুটিত 
বীজমন্ত্রজপেন অথবা অং কং চং টং তং পং যং শং ইতযষই্- 

বর্গাদ্যষ্টবণ পুটিতং বীজমন্ত্রেণ মন্তরগুদ্ধিৎ কুর্ধ্যাৎ | 
ভৃতগুদ্ধি রি রা কালীপুজাবৎ | 

প্রাণায়াম ০০ মুলমন্তে 
মাতৃকান্তাস .**. .* কালী-পুজাবৎ 
করাঙ্গ গ্ভান *** ৩ ” 
অস্ত মাতৃকান্তাস *** ৪ 
বাহা মাতৃকান্তাস ০ ৮ 
বর্ণ মাস "7 ৩ 
গুরু পূজা '** রা % 

পীঠং ম্যসেৎ যথা । পীঠ মধ্যে ও শ্বশানায় নমঃ | এবং 

কল্পবৃঙ্গার় । তন্মুলে মণিপীঠার । নানালঙ্কারেভ্যোঃ । মণিভ্যোঠ | 
দেষেভ্যোঃ | ৰহুমাংসাস্থিমোদমানশিবাভ্যোঃ। শবমুণেত্যোঃ | 

চিতাঙ্গারাস্থিত্যোঃ। অগ্যযাদি পুর্ব্ব পর্যাস্তমষ্ট দলেষু ওঁ লক্ষ্যে 
নমঃ। এবং সরন্বটত্যি। রটত্য। তুটট্্য। মধ্যে হেসৌঃ সদা 
শিব মহাপ্রেত পল্মাসনায় নমঃ ॥ 

ধাষাদিন্যাস যথা । অন্ত মন্্রন্ত অক্ষোভ্য থষি বৃহতী ছন্দঃ 

শ্রীমদ্দেকজটানীল সরস্বতী দেবত| হু" বীজং ফট- শক্তিঃ হী স্ত্রী 



৯২ রাহা | 
ক লা জা পাচ্ছ শা ৯ পাখি তত লা পি লি পপ শি এন সবিশা পাসি এ ৯ লিউ ২৮ শি পি এল সস পদ এ 

প্িবা্সিপািি লিল চাস স্জিপি ৮ লস্ট পপি সস 

কীলকং শ্মার্থকামমোক্ষচতুব্ রগ নিদ্যে বিনিয্লোগঃ শিরসি 

আক্ষোভ্য খষয়ে নমঃ, মুখে বৃহতী ছন্দসে নমঃ, হৃদি শ্রীমদেক- 

জটায়ৈ দেবতাঁরৈ নমঃ | মুলাঁধারে ছ' বীজায় নম: পাদয়োঃ ফট, 
শক্তয়ে নমঃ, সর্ধাঙ্গে হী" স্ত্রা' কীলকায় নমঃ ॥ 

করন্তাঁস | ও ভাং একজটাম়ৈ অস্ুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ও' হা" তারিণ্যৈ 
তঙ্জনীভ্যাং স্বাহ! ! ও হু বজৌোদকে মধামাভ্যাৎ বষট। ও" হৈ" 
উগ্রজটে অনামিকাভ্যাং হুং। ও' হো" মহাপ্রেতেশ্বরি কনিষ্টাভ্যাং 

যৌধট। ওঁ হঃ পিঙ্গোগ্ৈকজটে করতল পৃষ্টাভ্যাৎ ফট. ॥ 
অঙ্গন্তাস। ও হ্াং একজটায়ৈ হ্ৃদয়ায় নমঃ । ও" তরী” 

তাঁরিণ্যে শিরসে স্বাহা। 

ও ভ' বজোদকে শিখায়ৈ বষট । ও" হৈ" উগ্রজটে কবচায় ভ' | 

ও" হী” মহীপ্রেতেশ্বরি নে্ত্রয়ার বৌধট। ও সঃ পিঙ্গোশ্রৈক- 
জটে অন্ত্রায় ফট ॥ 

বীজন্তাসা '*  কালাপুজাবৎ 

তত্বন্ঠাস *** হি রঃ 

ব্যাপকন্তাস ২... ০০৯ রি 

অথ মুদ্রাং প্রদর্শ্য রি রি 

ধ্যানং__প্রত্যালীড় পদাং ঘোরাং মুণ্মালাবিভূষিতাঁং। খর্বধাং 
লম্বোদ্রীৎ ভীমাৎ ব্যাপ্রচন্্মাবৃুতাৎ কটো ॥ নবযৌবনদম্পনাং 
গঞ্চসুদ্রাবিভূষিতাঁং চতুভূ'জাঁং ললজ্জিহবাং মহাভীমা বরপ্রদাং 

খড়গাকতূ সমাধুক্ত সব্যেতর ভুজদ্বয়াং। কপালোখ্পল সংযুক্ত সব্য” 

পণিধুগান্বিতাং। পিঙ্গাশ্ৈকজটাঁং ধ্যারম্মৌলা বক্ষোভ) ভূষিতাং 
বালার্ক মগুলাকার লোচনন্রয়ভূষিতাৎ। জ্বলচ্চিতা মধ্যগতাঁং 

ঘোরদং&্টাং করালিনীং | সাবেশ ম্মের বদনাং স্ত্রালঙ্কারবিভূষি তাং 



জগন্ধাত্র র্গা পুজা । ৯৩ 
স্পা লা পাব অপ সিল দস সটান হাতি পিএ হি সপাস্টলসিরাস লাসিলারাসিলী সত পাদ লিপি সত লি সপাসপিল সিটি সত সিসি সি সিতিসিলা পেস সি লে এ ০ পা কসপাঈলান সপাস্ছিলাসটিী সি উপ এ সা স্িপাস্ছির উস দলিল সীল 

বিশ্বব্যাপক তোগ়াস্তঃশ্বেতপত্মোপরিস্থিতাং অক্ষোতো দেবীমুর্ধন্য 
রিমৃত্তির্নাগরূপধ্ূক ॥ এবং ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ পৃজয়ে্চ। 
বিশেষার্থাস্থাপনং কুর্যযাঁৎ খাঁলীপুজাবঞ্ধ । 

ষড়ঙ্গং পুজয়ে্ ও হাঁং একজটায়ৈ হৃদয়ার় নমঃ ও" হ্ুং 

তাঁরিন্যৈ শিরসে শ্বাহা । ওহ বজোদকে শিখায়ৈ বট ও 

হৈৎ উগ্রজটে কবচায় হুং। ও ভ্বৌী মহাপ্রেতেশ্বরি নেজ্রত্রয়ায় 

বৌষট। ও" ভ'হ পিঙ্গাপ্রেকজটে অস্ত্রায় ফট! 
শীঠপুজাং কুর্যযাৎ, আবাহা পঞ্চোপচারৈঃ সংপুজ্য ৷ পীঠন্যাঁস- 

মন্ত্রেণ পুজয়েৎ | 

পুনঃ ধ্যায়েৎ-আঁবাহ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্ধযাৎ্চ। মুলমন্ত্রেণ 

দ্শোপচারেণ বা যথেচ্ছয়া পুজয়েৎ। উপচার দান কালে সর্ধত্র- 
মূল মন্্াস্তে, শ্রীমদেকজটে বজ্র পুম্পঃ প্রতীচ্ছ হ' ফট স্বাহা ইতি 

মন্ত্র পঠনীয়ঃ | 

কালীপুজাবৎ পুজনে ৎ 
দেবি আজ্ঞাঁপয় আবরণদেবতান্তে পুজয়ামি ইতি আঁবাহা। 

পঞ্চোপচ1রৈঃ পুজয়েৎ। ষড়ম্্ং পুজয়েৎ ৷ দেব্যা মৌলৌ অক্ষোভ্য 
বজপুষ্পং প্রতীচ্ছ হঁ ফট স্বাহা । গুরুপংক্তিং আবাহা পুজয়েছ। 

ও উদ্ধকেশানন্দনাথ বজ পুম্পং প্রতীচ্ছ ই ফট স্বাহা। এবং 

বোম কেশানন্দ নাথ । নীলকগানন্দনাথ ৷ বৃষ্ধ্বজানন্দনাথ | 
এতে দিব্টোঘাঃ। বশিষ্ঠানদ্দনাথ | কুন্মীনন্দনাথ | মীননাখানন্ব- 

নাথ । মহেশ্ব্রানন্দনাথ | হরিনাথানন্দনাথ । এতে সিদ্বৌঘাঃ। 
তারাবত্যত্থ । ভান্গুমত্যন্ব । জয়ান্ব!। বিদ্যান্ধ। মহোদর্্যয | 

স্থখানন্দনাথ | পরমানন্দনাথ । পারিজাভানন্দনাথ | কুলেশ্বরা- 

এ নদনাঁথ। বিরপাক্ষানন্দনাথ । ফেরবাম্ব। এতে মাঁনবৌম্বাঃ। 



৯৪ ধ্ানুষ্ঠান | 
৯ উল লী পালি লে» লী লা লী পি কা শা ৯ ৮ ৯লা্িল বাশি পা্ছি পা ৫ লস্ট পালা 

ততঃ ু্বাধিদলে বামাবর্তেন অষ্টযোগিনীং পৃয়েৎ ।ম হাকালী। | 

রুদ্রাণী। উপ্রা। ভীম, ঘোরা ভ্রামরী । মহারাত্রি। ভৈরবী । 
ততঃ পূর্বাদি চতুর্ধলে বামাবর্তেন । 

বৈরোচন | শঙ্খ, . পাওব, পদ্মনাভ, অসিভাঙ্গ । অগ্যাঁদি 
কোণে নামক, মামক, পাব তারক । 

পূর্বণাদি ঘারে, পদ্মাস্তক, বমাস্তক, বিদ্রাস্তক, নরাস্তক, 

বজ্েত্যাদিনা পুজয়েৎ। পুম্পাঞ্জলি ত্রয়ং দদ্যাৎ । 

বলি স্বধাঁমে তিকোণ বৃত্ত চতুরশ্র মগুলং কৃত্বা এতন্যৈ মগুলাঁয 
নমঃ। ততঃ বলিপজরে বামান্থুষ্ঠানামিকাভ্যাং ধৃত্বা। ও" হী" 

একজটে মহাধক্ষাধিপতয়ে ময়োপনীতং ইযং সোঁপকরণবলিং 

গৃহূং ২ গৃহাপয় ২ নষঃ সর্বশাস্তিং কুর ২ পরবিদ্যামাক্ষ্য ভ্রুট ২ 

ছিদ্ধি ২ সর্বজগৎ্ বশমানয় হাঁ শ্বাহ]। ব্রিঃ পঠিত্ব! কলিং কুর্যযা্ছ। 
মূলমুচ্চার্ধ্য_-শীমদেকজটাং তর্পয়ামি স্বাহা ইতি ত্রিঃ। 
ততঃ বথাশক্তি মূলং জণ্তু1 সতবকবচৎ পঠেঞ্চ। হোমং কুর্যযাৎ। 

জর্পং বিসঙ্জয গ্রণমেৎ । দেবীং বিসজ্জ্য প্রণমেৎ। 

ও উগ্রতারে ক্ষমন্য সংহারসুদ্রয় পুষ্পং ্রাত্বা দেবীং স্বহৃদয়ে 

আনীযক । ও" উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্য। পর্বতবাঁসিনী ভাগ্যো- 

দয়াৎ সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরং ৷ ততঃ এশান্তাঁৎ মণ্ডলং ক্ৃত্ব। 

উচ্ছিষ্ট চত্ডালিন্তৈ শেষিকায়ৈ নমঃ) পাদ্যাদদিকং দত্বা! পুষ্পং 

চন্দনং শিরসি দত্বা কিঞিৎ নৈবিদ্যশেষং চরণোদ্বকঞ্চ পীত্ব। শেষং 

শিষ্টেভে দ্যা । লিখিত মন্ত্রের পুরশ্চরণ লক্ষ জপ | 

শ 



শুর্থ স্নাঞ্ন ॥ 

কালী-কবচ | 
তৈরব্যুবাচ । কালীপুজ। শ্রুত। নাথ ভাবাশ্চ বিবিধাঃ প্রভো । 

উদ্দানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচৎ পূর্বন্থচিতং ৷ ত্বমেব শরণং নাথ 

ত্রাহি মাং ছনখসক্কটাৎ্। ভৈরদ ভবাঁচ। রহস্তং শৃণু বক্ষ্যামি 
ভৈরব প্রাণবল্পতে ৷ শ্রীজগন্সঙ্গলং নাম কবচৎ মন্ত্রবিগ্রহং | 

পহিত্বা ধাররিত্বা বা ভ্রেলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ। নারায়ণোহপি 
যদ্ধত্ব। নারীভূত্বা মহেশ্বরং। যোঁগেশং ক্ষোভমনয়দূ যদ্থুত্বা চ 
রঘৃদ্বহঃ ৷ বরদৃপ্ডান জঘানৈব রাবণাদিনিশাচরান্। যস্ত 

প্রসাদাদীশো২ং ভ্রৈলোক্যবিজয়ী প্রভৃঃ ৷ ধনাঁধিপঃ কুবেরো২পি 
স্থরেশোইভূচ্ছচীপতিঃ ) এবং হি সকল দেবাঃ সর্বসিদ্ধীশ্বরাঃ 
প্রিয়ে । শ্ীজগন্জলস্তাঁপি কবচস্ত খষিঃ শিবঃ। ছন্দোইনুষ্টব 

দেবতা চ কাঁলিক! দরক্ষেণেরিতা। জগতাৎ মোহনে হুষ্টনিগ্রহে 
ভুক্তিমুক্তিযু। 

যোষিদাকর্ষণে চৈব বিনিয়োগঃ প্রকীর্ভিতঃ | শিরো মে 

কালিকা পাতু ক্রী' কীরৈকাক্ষরী পর! ক্রী" ক্র ক্রীণ মে ললাটঞ্চ 
কালিকা খড়াধারিণী ই হু পাতু লেত্রযুগ্রং হা হাঁ পাতু শ্রুতি 
মম) দক্ষিণে কালিকে পাতু ঘ্বাণঘুগ্ধাৎ মহেশ্বরী। ক্রী' ক্র" ক্রী 
রসনাং পাতু হু হ' পাতু কপোলকং। বদনং সকলং পাতু হী" হা" 
স্বাহা স্বরূপিণী। দ্বাবিংশত্যক্ষরী শ্ধো মহাবিদযা সুখপ্রদা। খড় 
মুণ্ধর। কালী সর্ধাঙগ মভিতোবতু, ক্রী' হু হী ত্র্যক্ষরী পাতু চাষুণ্ডা 
হাদয়ং মম। ওহ ও সতনদয়ং হী ফট ম্বাহ ককুৎ্স্থলং। অষ্টাক্ষরী 

পি. ৮ ডে মহাবিদ্বা। ভূজৌ পাতু সকর্ভৃক।। ক্রী"ক্রী'হ'হাত্রী হী করো পাতু। 



৯৬ বরমাঠীন | 
পপি তা পি সলিল উপ স্প সপশি জী সিন পি পো সি শট শীস্িি সির পা সিসি, সজিসি পিসি লি ও প % সখ পচ শাস্টি লা রি টি রা লি এ পিল পা সি এস পিল 5 সি সি লালা কিযে 

ষড়ক্ষরী মম | রী চিজেগাা দক্ষিণে গ কালিকেহতু 

ক্রী শ্বাহা পাতু পৃষ্ঠস্ত কাপিকা সা দশাক্ষরী। ভী" ক্রী” দক্ষিণে 
কালিকে হু' হী পাতু কটিঘ্বয়ং। কালী রা বিদ্যা স্বাহ 

পাতু রুধুগ্মকৎ। ওঁ হী" ক্রী” মে স্বাহ! পাতু কালিক জান্ুনীমম 

কালী হন্নাম বিদ্যেয়ৎ চতুর্ববর্গ কলপ্রদ! । ক্র হ' হী পাতু স| 

গুল্ফং দক্ষিণে কালিকেবতু । ক্রী' হ' হী” স্বাহ! পাতু চতুর্দশাক্ষরী 

মম! খডীমুণ্ড ধরা কালী বরদাভয় ধারিণী। বিদ্যঠভিঃ 

সকলাঁভিঃ জ! সর্বাঙ্ক মভিতোহ্বতু। কালী কপালিনী কুন্থা 

কুক্ুকুন্বা বিয়োধিনী । বিপ্রচিত্াা তথপ্রোণ্ধ প্রভাদীপ্ত। ঘনদ্বিষঃ 

নীলাঘন। বলা কাচমাত্রা মুক্রামিত! চমাৎ এতাঃ সর্ধাঃ খজবরা 

মুণ্মাল! বিভুষিতাঃ। রক্ষত্ব দিগ্বদিক্ষু মাং ত্রাঙ্গী নারয়ণী 

তথা । 

মাহেশ্বরী চ চাষুণ্ডা কৌমাঁরী চাঁপরাঁজিত। ৷ বারাহী নাঁর- 
নিংহী চ সর্বাশ্মামিত ভূষণাঠ1 রক্ষন্ধ সারুধেদ্িক্ষু বিদিক্ষু মাং 

যথা তথা । ইত্যেবং কথিতং দ্বিবাং কবচং পরমাদু তং । 

শ্রীজগন্মঙ্গলং নাম মহামন্ত্রোঘ বিগ্রহং 1 ত্রৈলোক্য ক্ষণং ব্রহ্ম 
কর্বচং মন্ুখোদিতং। গুরুপুজাৎ বিশার়থ গৃহীয়াৎ কবচং ততঃ | 
কবচং ত্রিঃ সক্ৃদ্ধবাপি যাবজ্জীবত ব| পুনঃ | এতস্তার্ঘ মাবৃত্য 

ত্রৈলোক্য বিজয়ী ভবেৎ। 
ব্রেলোক্যং ক্ষোভযত্যেব কবচন্ত গ্রনাদতঃ। মহাকবি 

ভবেন্মান্তাৎ সর্বসিদ্বীর্থরোভবেৎ। পুপ্পাপ্লীন কালিকাষে 
মূলেনৈব পঠে সক্কং | শতবর্ষ সহআণাৎ পুজায়[ং ফলমাপ্র,য়াৎ । 
ভূজ্ৈ বিলিখিতকতৎ শ্বর্স্থং ধারয়ে্ যদি । পিখায়াৎ দক্ষিণে 
বাহো কণ্ঠে বা ধারকেদ যদ্দি। 



কালী-কবচ। ৯৭ 
৩ বু ইউর রি ও এ বি সি এট লস্ট নি জল সস শা পস্্ি 

ব্ৈলোক্যৎ মোহয়েৎ ক্রোধাৎ ত্ৈলোক্যং চুর্ণয়েৎ ক্ষপাৎ। 

বহ্বপতা। জীববৎসা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ 1 ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো 

স্বাভক্তেভ্যে। বিশেষতঃ । শিষ্যেভ্যে। তক্তিযুক্তেভা শ্চান্তথা মৃত্যু- 
মাপ্পুয়াৎ। স্পর্ধা সুগ্ধয় কমলা বাগ্দেবী মন্দিরে মুখে । পৌত্রাস্তং 
স্থৈর্য্যমাস্থায় নিবসত্যেব নিশ্চিতং | ইং কবচং অভ্ভাত্ব। যে! 

জপেৎ কালিদক্ষিণাং । শত লক্ষপ্রজ্প্ত। হি তন্ত বিদ্যা ন সিধ্যতি। 

স শস্ত্রধাতমাপ্রোতি সোচিরান্মূত্যু মাপ্,য়া্খ। ইতি ভৈরবতন্ত্রে 
ভৈরবীতৈরব সম্বাদে কালীকল্পে। শ্তামাকবচং সমাপ্তং | 

(০ ........ পপ 

কপুররি-স্তোত্রং | - 

কপুররং মধ্যমান্ত্য স্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং বীজাস্তে 
মাতরেতৎ ব্রিপুর“হরবধূ ত্রিঃক্কতং যে জপস্তি। তেষাং গদ্যানি 

পদ]ানি চ মুখকুহরা হুল্লসস্তোব বাচঃ স্বচ্ছন্দং ধ্বাস্তধারাধররুচি 

রুচিদ্ে সব্বসিদ্ধিং গতানাং। ঈশানঃ সেন্দুবাম শ্রবণ পরিগতো 
বীজমন্তন্মহেশি ঘন্দস্তে মন্দচেতা ষদ্দি জপতি জনো বারমেকং 

কদাচিৎ । জিত্বা বাঁচা মধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়নন্ুজাঞ্ষ বৃন্দ 

ন্জরার্ঘ চড়ে প্রভবতি স মহাঘোরবালাবতংসে | ঈশোবৈশ্বানরস্থঃ 

শশধর বিলসদ্বামনেত্রেণ যুক্তো বীজন্তে ছন্দমন্তযদ্বিগলিতচিকুরে 
কালিকে যে জপস্তি। ছ্ধেষ্টারং স্বস্তি তেচ ভ্রিভুবনমপি তে 
ৰশ্চভাবং নয়স্তি,স্যকবন্ধাত্র ধাঁরাদ্বয়ধর বদনে দক্ষিণে কালিকেতি। 
উদ্ধীং বামে কপাণৎ করকমলতলে ছিন্নমুণ্ড২ তথাধঃ, সব্যে 

চাভীর্ব্ঞ্চ ভ্রিজগদ্দঘহরে দক্ষিণে কালিকেতি । জণ্তৈতন্নাম যে বা 
তব মনু বিভবং ভাবয়স্ত্যেতদ্থ তেযামক্টো করস্থা৷ প্রকটিত- 
] ক 



৯৮ ধর্মানুষ্ঠান ! 
জালা লী শা লী পা লা পাখি পাটি লা লাখ পলি বাদ শসা পা পা পাপ ৯ লাখ লা পাপন লাশ ৮ ঈ শালা লাস সি পাল পা পিপি শা পালাল লস পি পা পিল পা পা পাত পাত শিলা শপ পি লা লা লাক 

বদনে সিদ্ধ স্ত্রকত্ত! বর্গাদ্যং বহ্িনংস্থং বিধুরতিবলিতং 
তত্রযহ কৃর্চযুগ্াং লজ্জাদ্বন্বঞ্চ পশ্চাৎ শ্মিতমুখি তদধষ্টদ্বয়ং যোঁজ- 

যিত্ব। । মাঁতর্ষে যে জপস্তি স্মরহরম্হিলে ভাঁবযস্তঃ শ্বরূপং তে 

লক্ষীলান্তলীল! কমলদল্দৃশঃ কামরূপ! তবস্তি॥ প্রত্যেক বা 
দ্বয়ং ব1 ভ্রয়মপি চ পরং বাঁজমতান্তগুহ্ং তন্নান্সা যোজয়িত্বা 

সকলমপি সদ! ভাবয়স্তে জপন্তি। তযাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি 

কমল! বক্তশুভ্রাংগুবিষ্বে, বাগ্দেবী দেবী মুগশ্রগতি শয়লসৎকণ্তি 
পীনন্তনাট্যে। গতাস্ুনাং বাহ শ্রকরকৃত কাঞ্চী পরিলস শ্নিতম্বাং 

দিগ্রস্তাং ত্রিভবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাং। শ্মশানস্থে তল্লে শবহৃদি 

মহাকাল সুরত প্রসক্তাং ত্বাং ধ্যায়ন জননি জড়চেত। অপি কবিঃ। 

শিবাভিখোরাতিঃ শবনিবহ মুগ্ডান্থি নিকরৈঃ পরং সঙ্কীর্ণায়াং 

প্রকটিতচিতায়াং হরবধূং ৷ প্রবিষ্টাং সন্তষ্মুপরি স্ুরতেনাঁতি- 
যুবতীং, সদ! ত্বাং ধ্যাঁয়ন্তি কচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ। বদামন্তে 
কিম্বা জননি বয়মুচ্চৈ জরঁড়ধিয়ঃ ন ধাতা নাপীশে। হরিরপি ন তে 

বেতি পরমং। তথাপি ত্বত্ত মুখিরয়তি চাস্মাক মসিতে 
তদেতৎ ক্ষস্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ। সমস্তাদাপীনভ্তন- 

জঘন ধৃগযৌবনবতীরতা। সক্তো নক্তং যদি জপতি ভক্ত স্তব মন্তুং। 

বিবাসাস্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্ত বশগাঃ সমস্তাঁঃ সিদ্ধোঘা 
ভূবি চিরতরং জীবতি কবিঃ। সমাঃ নুস্থীভূতে। জপতি বিপরীতে 
যদি সদা! বিচিস্তা ত্বাং ধ্যায়্লতিশয়মহাকালন্রতাং তদা তত্ত 

ক্ষৌোনীতল বিহরমানন্ত বিদ্ঃ করাস্তোজে বশ্ঠ হরবধু মহাসিদ্ধি- 
নিবহাঃ। প্রস্থৃতে সংসারং জননি জগতীং পাঁলয়তি চ, সমস্তং 

ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ! অতন্তাং ধাতাপি ত্রিভূবনপতিঃ 

প্রীপতিরহো মহেশোইপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌোমি ভবতীং। 



কাধী-কবচ | ৯৯ 
সপাস্পিশাপসিরা বাসি পাছি লি লা লাস লাখ লি পাস পা দাত ল শীসিলন্। সিল পলি বাশি এসি পাদ লাজ লা চলি লি পা ক পি পাঁছি কেজি সি পর লো এ ৯ পি পাপ লাস পীি পদ লা পি পছি পালি লা পি তা পি পা পিল 

অনেকে সেবস্তে ভবদধিক গর্ব নবহান্ বষুচান্ডে মাতঃ 

কিমপি নহি জানস্তি পরমং ৷ সমারাধ্যা মাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্ণ্যাছি 

বিবুধৈঃ প্রপন্নোহন্মি শ্মৈরংরতিরসমহানন্দনিরতাং । 

ধরিত্রী কীলাঁলং শুচিরপি সমীরোপি গগনং ত্বমেক1 কল্যাণী 

গিরিশরমণী কালি সকলং। স্ততিঃ কা তে মাত মিঁজকরুণয়! 

মামগতিকং প্রসন্ন! ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ ৷ শ্বশানস্থঃ 

স্বস্থো গলিতচিকুরো! দিকৃ্পটধরঃ সহঅন্বর্কাণাং নিজগলিত 

বীর্ষ্যেণ কুস্থমং | জগংস্্বং প্রত্যেকং মন্ুমপি তব ধ্যাননিরতো 

মহাকালী শ্বৈরং স ভবতি ধরিত্রীপরিবুঢ়ঃ। গৃহে সম্মা্জন্তে! পরি- 
গলিতবীধ্যং হি চিকুরং সমলং মধ্যান্ছে বিতরতি চিতায়াং 

কুজদিনে | সমুচ্চার্য্য প্রেম্া মন্ছমপি সন্কৎ কালি মততং গজা- 
রূঢ়ে। ষাতি ক্ষিতিপরিবুঢ়ঃ সৎ্কবিবরঃ| স্বপুশ্পৈ রাকীর্ণং 

কুম্থমধন্ষে! মন্দির মহ! পুরো ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদ্দি জপতি তক্ত- 

স্তব মন্ুং। স গন্ধব্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামুতনদী ন দীনঃ পর্যন্ত 

পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥ ব্রিপঞ্ধারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং 

মহাকালেনোচ্ৈম্মদদন রসলাঁবণ্য নিরতাং সমাসক্তো নক্তং 

দ্বয়মপি রতানন্দমনিরতো, জনো যে! ধ্যায়েত্বামপি জননি স স্তাঁৎ 

স্মরহরঃ। সলোমাস্থি শ্বৈরং পললমপি মাজ্জীরমসিতে পরঞেণীষ্রং 
মৈষং নর মহিষ যোশ্ছাগমপি বা। বলিস্তে পুজাগ়ামপি 

বিতরতাৎ মর্ত্যবলতাং সহাৎ সিদ্ধিঃ সর্ব প্রতিপদম্ পুর্ব 
প্রভবতি। বশী লক্ষং মন্ত্র প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো। দিবা 

মাতযুনচ্চঃণযুগলধ্যান নিপুণঃ পরং নং নগ্নে। নিধুবনবিনোদেন 
চ মন্ুং জপেলক্ষং স স্তাৎ ম্মরহরসমানঃ ক্ষিতিতলে। ইদ্₹ং 

স্তোত্রং মাতস্তব মন্ুসমুদ্ধীরণজন্গঃ স্বরূপাখ্যং পাদাঘুজযুগল 



১০০ ধর্মানুষ্ঠান । 
লিস্ট, কান্ড এসি ভি বিন লা লাল একি কও ক শন তত 5. আপ উড লাস লা পম লেন কান পি কাছ এসি কাছ লি, পট লতি পদ জা লি ভি পি শি তিনি পি পি রসি শস্ র ৯ শি তি সি পি পিছ নি তি রশি আসি লা কাশি জামির ভিলা শা এ কালি 

পুজাবিধিযুতং | নিশার্ধং ব! পুজাসময়মধি ধা ষন্ত গঠতি প্রলাপ 
স্তস্টাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ ৷ কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমন্ুসরতি 
প্রেমতরলং বশস্তস্ত ক্ষৌণীপতিরপি কুবেরপ্রতি নিধিঃ। রিপুঃ 
কারাঁগারং কলয়তিচ তং কেলিকলয়া চি্রং জীবনুক্তঃ স ভবতি চ 
ভক্তঃ প্রতি জনু। ইতি মহাকালবিরচিতং শ্রীদক্ষিণকাঁলিকায়াঃ 
স্বরূপাখ)ং স্তোত্রং ৷ 

০ 

 ককারাদি শতনাম-স্তোত্রমূ | 

প্রীদেবাবাচ।_-নমন্তে পার্ধতীনাথ বিশ্বনাথ দয়াময় | জ্ঞানাঁৎ 

পরতরং নান্তি শ্রতং বিশ্বেশ্বর প্রভে। ॥ দীনবন্ধো! দয়াসিন্কে। 

বিশ্বেশ্বর জগত্পতে । ইদানীং শ্রোতু মিচ্ছামি গোঁপ)ং পরম- 

কারণং। রহম্তং কালিকায়াশ্চ তারায়াশ্চ সুরোতম | শ্রীশিৰ 

উবাচ। রহম্তং কিং বদিষ্যামি পঞ্চবট্জি, অঁহেশ্বরি। জিহ্বা 

কোটিসহৈস্তবন্ত, কোটি শতৈরপি, তথাপি তস্ত মাহাস্ম্যং ন 
শরক্লোমি কথঞ্চন ॥ ততন্ত! রহস্তং গোপ্যঞ্চ কিং নজানাসি শঙ্করি । 

ত্বস্তৈব চরিত বক্ত,ং শ্বয়মেব ক্ষমো ভবেৎ। অন্যথা নৈব 
দেবেশি ন জানাসি কথঞ্চন । কালিকায়াঃ শতং নাম নানাতন্ত্রে 

বয়! শ্রতং। রহস্তং গোপনীয়ঞ্চ তন্ত্রেংস্মিন জগদস্থিকে ॥ 

করাঁলবদ্ন! কালী কামিনী কমলা কলা । ক্রিয়াবতী কোটরাক্ষী 

কাঁমাখ্যা কামন্ুন্দরী। কপোলা চ করাল! চ কালী কাত্যায়নী 

কুহুঃ। কঙ্কাল! কালদমন। করুণ! কমলাচ্চিত! ! কাঁদস্বী কালহরা 

কৌতুকী কারণপ্রিয়া, রুষ্ণ| কষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণপুজিত| কৃষ্ণ বল্পভ। 
ক্রষ্খাপরাজিত! কৃষ্তপ্পিয়া চ কৃষ্রূপিণী। কালিক কাঁলরাপ্রিশ্চ 



কাঁলী-কষট | ১০১ 
বরকল ই রান লালা আন 

পাস্তা পিপি 
০৯ ছি সবি 

স্পা এসি লী সীদিতে দা লা সিল সী সানি তে কি আাসিপিস্টিরী পি স্পিল সানির শ ল স্পা সপ সিকি লিপ পা সসিল স্পা সী সিনা সিল উপ চপ সত রি জি ৯ স্িগিসগী লী পি জ 

কুলজা কুলপপ্ডিতা । কুল- ব্রি কাম কাম্য শু বিভুষিতা | 
কুলপ্রিয়া কুলরতা কুলীন পরিপুজিতা ! কুলজ্ঞা কমল! পুজ্যা 
কৈলাসনগভূধিতা ৷ কুটজ! কেশিনী কাম্যা কামদা কাম-প্ডতা। 
করাঁলান্তা চ কন্দর্পকামিনী রূপশোভিতা। কোলম্বকা কোলরত] 
কেশিনী কেশভূষিতা । কেশবস্ত ক্রিয়া কাশ! কাশ্মীর কেশ- 
বার্চিতা। কামেশ্বরী কামরূপ! কামদানবি-ভূষিত। ৷ কালহস্ত্র 
কুম্মমাংস প্রিয়া কুর্মাদিপূজিতা। কেলিনী করকাকার। করকুর্ম- 
নিষেবিণী। কটকেম্বর মধ্যস্থা কটকী কটকার্চিতা ৷ কটশ্রিয়া 
কটরতা৷ কটকর্মনিষেবিণী ৷ কুমারী পুজনরতা কুমারীগণসেবিত! । 

কুলাচার প্রিরা কৌলপ্রিয়। কৌল নিষেবিণী । কুলীন1 কুলধর্মজ্ঞা 
কুলভীতিবিমর্দিনী । কালধন্ন প্রিয়! কামানিতা। কামস্বরূপিণী। 

কামরূপ! কামহর! কামমন্দিরপুজিতা কামাগারশ্বরূপাচ কালা খ্যা 

কাঁলভূষিতা । ক্রিয়াভক্তিরতা কাম্যানাঞ্চেব কামদায্িনী। কোল 
পুষ্পন্বরা কোলা নিকোলা কলহান্তর! ॥ কৌশিকী হেতকী কুস্তী 

কুস্তলাদিবিভূষিতা। ইত্যেবং শৃণু চার্বনি রহস্তং সর্বমঙ্গলং 

যঃ পঠেৎ পরয়। তক্ত্য। স শিবে! নাত্র সংশয় £॥ 

ইতি মুগ্ডমালাতন্ত্রে কালীশতনাম স্তোত্রম্। 
৬. 

জগদ্ধাত্রী ছুর্গাকবচ ॥ 

অন্ত শ্রীজগদ্ধাত্রী কবচন্ত নারদ খাবি 9গাযত্রীস্বন্দঃ গ্রী্জগন্ধাত্রী 

দেবত] হী বীজং দুং শক্তিঃ শ্বাহা কীলকং বর্ধমঙ্গলার্থে বিনি- 
য়োগঃ। শ্রীশিব উবাচ। ও" অতি গুহৃতমং দেবি কবচং কথয়।- 

মিতে। যদ্দা,ষ্টা দেবদেরেশি দেবদেবো জনার্দনঃ। ত্রন্গাপি 



১০২ ধশমান্ঠান | 
স্লিভ দিলি অর শালা চ. 

এ সি সিসি লা রি টি ৯৩০ সি তি লা কাস লা এস লে অনলি কিল সাকিসছি চা স্পিন লাটি শিবা স্পেস পচ লী লী? সি পা ক্র সিলসিলা ও তাক ভি পা লক্ষি সি লানছ লি 

্রহ্মবিদভূত্বা রাকা শকতিমানভূৎ। | কিক তন্মভপৃ্যং 

সর্বতীর্থকলগ্রদং। পাবনং পরমং দিব্যৎ দেবতানাং সুহুর্লভিং | 

মহাশাস্তিকরং শাস্তং সর্বমললকাঁরণং । সর্বব্যাধিহরং সর্বং জুষদূং 

কামদং সদা । নারদশ্চ খষিঃ প্রোক্তো গায়ত্রীছন্দ উচ্যতে 1 

দেবতা চ জগগ্ধাত্রী মায়াবীজন্ত বীজকং। দুং শক্কিঃ কীলকং 
দেবি বহি কাস্তাস্ত চেদিহ । ও" দুং বীজকং মে শিরঃ পাতু 

বদনে ত্র্যক্ষরী পর! | হী” দুং ফট্ পাতু মে কণে হী" দুং স্বাহ! বো' 
নাসিক।। স্ত্রী দুং ফট, হৃদয়ে পাতু ক্লীং দুং ফট স্তনবুগ্ধাকে । গ্র দুং 
স্বাহা পাতু কুক্ষৌ ও দুং ফট. কটিদেশকে | রী" দু স্যাহ। চ সর্বাঙ্গে 
কেশেষু সকলেষু চ। ও ছুর্গে ছূর্গে রক্ষিণি শ্বাহেতি সর্বসন্ধিষু। 

সর্বকামেষু সর্বত্র জগগ্ধাত্রী সদাবতু। লম্পতৌ চ বিপত্তৌ চ জগ- 
দ্বাত্রী জয়প্রদা । পাতু মাং পরমেশানী পরিবারগণৈরপি । আদ্যা 
ব্হ্মময়ী ছুর্গ। জগদ্ধাত্রী জয়প্রদা। অনুদা! ত্রিপুট। হর্গ। তুরিতা 
সিংহবাহিনী। সরম্বতী তথ| লক্ষ্মী জয়হুর্গাভয়া তথা ৷ ভূবনেশী, 
মাহেশী চ বভ্তপ্রস্তারিনী পরা । পরিধারগণান্ পায়াদেতান্ 
পর্বতকন্তক। ৷ জয়াদ্যাঃ পাতু সর্বত্র ইন্জরাদ্যাঃ পাতু সর্বদা । 

ইত্তি তে কথিতং দেবি সর্ধবমঙ্গলকারণং | ধারণাৎ পঠনাৎ প্রাজ্ঞ: 

সর্কমঙ্গল মাপ্,য়াৎ। নাতঃপরতরং দেবি ভ্রিষু লোকেষু দুর্লভং 
বন্ধ্যাপি লভতেপুত্রং নাত্র কার্য্য। বিচারণা | ঘটং বিচিত্রং সংস্থাপ্য 

' তাআদিপাত্রমধ্যগে । গোরোচন। গুগ্গুলুভ্যাং কুস্কুমা গুরুচন্দনৈঃ। 
সাধকে চ লিখিত্বা চ মালীক্কতং মিদং পুনঃ । স্থাপযিত্থা প্রতিষ্ঠাপ্য 

যত্রবন্থে। ধন্ঞ্চরেৎ। ইতি তে কথিতং দেবি সারাৎ্সারং 

পরাৎ্পরং। ন কম্তচিৎ প্রদাতব্যং গোপিতৎ শান্্রসঞর়ে । 

ইত্যাগমমহা্ণবে হরপার্ব্বতী সংবাদে জগন্ধাত্রী-কবচং সমাপ্তং | 
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স্যর উঠা জিত সির জী ও সারি সি ত ৯৩ দিত ৯৩৯ সক লক সি 

জগদ্ধাত্রী স্তোত্রং। 
শ্রীশিব উবাচ। আধারভূতে চাঁধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে । 

গ্রুবে ফ্বপদে ধীরে জগগ্ধান্রী নমোহস্ত তে। শবাকারে শক্তিরূপে 
শক্তিন্থে শক্তিবিগ্রহে । শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রী নমোহস্ত 

তে। জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে । জয় সর্বগতে 

হর্গে জগগ্ধাত্রী নমোহভ্ত তে। পরমাণু স্বরূপেচ দ্বাণুকাদি স্বরূপিণি। 

স্থলাতিনুষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রী নমোহস্ত তে। হুল্মাতিস্ক্মরূপে চ 
প্রাণাপানাদিরূপিণি ৷ ভাবাভাবস্থরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোহস্ব তে। 

কালাদিরূপে কালেশে কাঁলাকাঁলবিভে্দিনি । সর্বস্থরূপে সর্বজ্ঞে 

জগছ্ধাত্রি নমোইস্ত তে। মহাবিঘ্বে মহোৎ্সাহে মহামায়ে বরপ্রদে। 

প্রপঞ্চসারে সাধবীশে জগদ্ধাত্রি নমোইস্ত তে। অগম্যে জগতা 

মাদ্যে মাহেশবরী বরাঙ্গনে । অশেষরূপে বূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত 

তে। দ্বিসগুকোটিমন্ত্রাণাৎ শক্তিরপে সনাতনি । সূর্বশক্তি- 

স্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঁহ্ঘ্ত তে। তীর্থযজ্ঞ তপো! দান যোগনসারে 

জগন্ময়ি | ত্বমেব সর্ধং সর্ধস্থে জগদ্ধান্বি নমোইস্ত তে। দয়ারূপে 
দয়াদুষ্টে দয়াঙ্রে ছঃখমোচিনি । সর্ধাপত্তারিকে ছূর্গে জগদ্ধাত্রি 

নমোহ্স্ত তে অগম্যধাম ধামস্থে মহাযোগীশন্বৎপুরে ! 

অমের ভাবকুটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোইস্ত তে | ইতি জগদ্ধাত্রি- 
কল্পে জগ্ধাত্রীস্তবঃ সমাপ্তঃ। 

০ 

জগদ্ধাত্রী ছুর্গায়াঃ শতনাম | 
ঈশ্বর উবাচ--শতনাম প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ কমলাননে। যন্ত 

প্রসাদমান্রেণ হূর্গ! শ্রীতা ভবেৎ সতী। সতী দাধ্বী ভবশ্রীত৷ 
ভবানী ভবমোচনী। আধ্য। হুর্গ। জয়। আদ্য! ভ্রিনেত্রা শুলধারিনী । 

সাঙ্গ অসি সির ছক সিল সত দত ২ পস্িলিন্তি তা পাপা ৯ এপ ছপাস্ছি উপ সিল কির ছি পাছি লী ছি লা সিন লা ৯ ৯ তাসসিল িএসরা 



১৩৪ ধন্মানুষ্ঠান। 

পিণাকধারিণী চিত্রা চগুঘণ্ট। মহাতপাঃ। মনোবুদ্ধিরহস্কাঁরা 

চিত্তরূপা চিতাঁচিতিঃ। সর্বমন্ত্রময়ী সত্য! সত্যানন্বন্বরূপিণী | 
অনস্ত! ভাবিনী ভব্যা ভব্যাভব্যস্বরূপিণী । শাকস্তরী দেবমাত 

চিন্ত! রত্ুপ্রিয়। সদ! । সর্ববিদ্য। দক্ষকন্তা দক্ষবন্ভবিনাশিনী | 
অপর্ণানেকপর্ণ চ পাটল! পাটলাবতী। পঞ্টাম্বরপরীধান। কল- 

মজীররঞ্জিনী। অমেয়বিক্রম! ভ্রুরা সুন্দরী সুরসন্দরী। বন- 

দুর্গা চ মাতন্দী মতক্গমুনিপুজিত! । ব্রহ্ম! মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী কৌমারী 
বৈষ্বী তথা। চামুগ্ডাচৈব বারাহী লক্মীশ্চ পুরুযাঁরৃতিঃ | 

বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞান! ক্রিয়া সত্য! চ বুদ্ধিদ্!। বহুলা বহুল- 
প্রেমা সর্ববাহনবাহনা। নিশুস্তশুস্তহননী মহিযাহথরমর্দিলী | 

মধুকৈঠভহন্ত্রীচ চও্মুশ্ডবিনাশিনী ৷ সর্বান্থরবিনাশ! চ সর্বদানব- 
ঘাতিনী। সর্বশান্ত্রময়ী সতা। সর্বান্ত্রধারিণী তথ!। অনেক- 

শন্ত্রহস্তা চ অনেকান্ত্ন্ত ধারিণী। কৌমারী চৈব কন্তা চ 
কিশোরী যুবতী সতী । অপ্রোঢ়া চৈব প্রৌঢ়! চ বৃদ্ধমাতা বল- 
প্র! ) ঘ ইদং প্রপঠেল্সিত)ং ছুর্গানামশতাষ্টকং । নাপাঁধ্য বিদ্যুতে 

দেবি ত্রিযু লোকেধু পারবতি | ধনং ধান্তং স্থৃতং জায়াং হয় হন্তিন- 
মেৰ চ। চতুর্ববগগং তথ। চান্তে লভেম্মুক্তি্চ শাশ্বতীং । কুমারীং 
পুজরিত্ব! তু ধ্যাত্ব! দ্বেবীৎ সুরেশ্বরীং। পুজয়ে্ পরয়া ভক্ত্যা 
পঠন্লাম শতাষ্টিকং । তন্ত সিদ্ধির্ভবে দেবি সর্বৈঃ জুরবরৈরপি। 
রাজানো দাসতাং যাস্তি রাজ্যং প্রীক়মবাপ,গ্রাৎ। গোরোচনালক্তক 

কুন্ধুমেন সিন্দুরকপুর মধুত্রয়েণ। বিলিখ্য মন্ত্রং বিধিন! বিধিজ্ে। 
'ভবেৎ সদা ধারয়তে পুরারিঃ। তৌমাবস্যানিশাভাগে চঙ্ছে শত- 
ভিযাঁং গতে। বিলিখ্য প্রপঠেৎ্ স্তোত্রং স ভবেৎ সম্পদাম্পদং। 

ইতি বিশ্বসারতম্ত্রে ঘর্গায়াঃ শতনাম স্তোত্রং | 

১ কালা লী লামিন লাখ রাশ রি পি 
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পর ক শট এড ক ও, তল 0 ২ তে ছি সি নাস পি দলিল ম৪৯ সিএ সত সিল অলী ছল লি সাজা জলীন্িত ৪ তানি উ কী সীল উপাস্টিবা পাখি পাছিল দাত সতত এসি, 2 উল উাসছি ৪লা্ল রা স্টিম 

অথ ভ্রেলোক্যমোহনং নাম তারাকবচং। 

দেব্যুবাচ । তারাপুজ1 শ্রুতা নাথ বিদ্যাশ্চ সকলাস্ততঃ। 

সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং মন্ত্রবিগ্রহং । ব্রেলোক্যমোহনং 

নাম সর্ধাপদ্থিনিবারকং | পুরৈব স্কুচিতং নাথ কৃপয়! 'মে 

প্রকাশয়। ভৈরব উবাচ) দেবদানৰ বিদ্যাধুকু পুজিতে 
প্রাণবল্পভে ৷ ত্রলোক্যমোহনং নাম শ্রয়তা কবচং পরং। 

সর্ববিদ্যাময়ং দেবি সর্বমন্ত্রময়ং ফ্ুবং | সর্ব রক্ষীকরং সর্বসিদ্ধি 

বিদ্যা প্রদায়কং। বেদব্যাসোহপি যদ্ধত্বা সর্ধবজ্ঞঃ পঠনাদ্ যতঃ। 
ষদ্ধত্বা পঠনাদীশ স্ত্রলোক্যবিজয়ী প্রভৃঃ। ধনাধিপঃ কুবে- 

রোহপি দেবাধিপঃ শচীপতিঃ। পঠনাদ্ধারণাৎ সত্যং ষতঃ 
সর্ব দিগীশ্বরাঃ। সর্বসিদ্ধিযুতাঃ সত্তঃ সর্বৈশ্ব্ধ্য মবাগ্র,য়ুঃ | 
ষস্ত প্রসাদাদীশোহ্হং ভৈরবাণাং স্থরেম্বরি। ক্রোধাধিপো 

মহাতীমো৷ দেবেধু কথিতঃ প্রভূঃ। ন দদ্যাৎ পরশিষ্যেত্যো 
দদ্যাচ্ছিষ্যেত্য এব চ। অভক্তেভ্যোহপি পুভ্রেভ্যে৷ দত্ব! মৃত্যু- 

মবাপ্র য়াৎ। ব্রোলোকামোহনস্তাপি কবচন্ত খষিঃ শিবঃ। ছনো। 
বিরাট দেবতা চ সোগ্রতারা প্রকীর্ড্িত ৷ চতুর্ধবর্গেযু বিদ্যায়াং 
বিনিয়োগঃ প্রকীত্তিতঃ। ও হী" স্ত্রী” মেশিরঃ পাতু হাঁ ফট- 
পাতু ললাটকং। সার্ধপর্চাক্ষরী তার! পায়া্নেত্রযুগং মম। 

ও হী জী হু শ্রুতী পাক়ান্মঃ পাতু চ নাসিকাং তারা ষড়ক্ষরী 
পাক্াছদনং মুওভূষণ! ৷ হী" স্ত্রী' ছুঞ্চ ফটু বদনং পাতু জিহ্বাং 
মহেশ্বরী ৷ হী" ম্রী হী, মে গলং পায়াৎ সাপি নীলসরন্বতী। 
স্ত্রী স্বন্ধৌ পাতু নির়তং তারৈকাক্ষররূপিনী । হ' ঘাটাং মাং 
সদ! পাতু বীজৈকাক্ষররূপিণী। গ্র' হী" স্ত্রী ছ্চ ফট. তারকা 



১০৬ ছি | 
সস এ সী ই পট সি এসি শী সলিল অগাধ পটল জি সদ ক ৯ পাপা 

লসর সি সি উল % পাজি তি স্তর লী সপ সিলসিলা উম 

মে মে তত । শ্রী হী সী ভ্ঞ ফট পায়াৎ শ্রীতারা ৫ মে শনদ্বয়ং । 
হ্রী' ভ্ী স্ত্রী” হুঞ্চ ফট. পায়াৎ তার! চ হদয়ং মম। হু হী” স্ত্রী 
হুঞ্চ ফট. বীঁজং তার! পৃষ্টং সদাবতু । রু” তরী" স্ত্রী হঞ্চ ফট, 
পায়াৎ পাশে কাম শ্ব্ধপিণী। ও হী” স্ত্রী হা নমঃ পায়াৎ 
কুক্ষিৎ মহাষড়ক্ষরী ৷ ও পৌঃ ও" প্র হলী” ফট. স্বাহা কটিদেশং 
সদাবতু। অষ্টাক্ষরী মহাবিদ্য। সাক্ষাদ্ব্রন্ধ স্বরূপিণী। খং হা 
হৌঁ ও' প্র শ্রী হী" স। গুহদেশং সদাবতু | সপ্তাক্ষরী চোগ্র- 
তার মুলবিদ্যা শ্বরূপিণী । ও" হী" হা” হু" নমস্তায়ায়ৈ সকল 
পদস্ততঃ। ছুস্তরং তারয় পদং তারয় প্রণবধ্ধয়ং | স্বাহেতি চ 

মহাঁবিদা। জান্গনী সর্বদাবতু । এ সৌঃ ও' এ ক্লা" ফট- স্থাহ। 
জজ্বে পাতু পরাস্মিকা। ও হীস্ত্রী হুঞ্চ ফট তার! হংসাদ্ত্তা 
নবাক্ষরী | মহোগ্রতার! পাদৌ মে পাঠ মে পাতু নিত্যৎ মহেশ্বরী । 
প্র হী'স্ত্রী" শ্রী হসৌঃ সহৌঃ বদ বদ বাগাদিনীতি চ। কামবীজ- 
ভ্রয়ং নীলসরঘ্বতী স্বরূপকং । এ গ্র' এর কাহি কাহি কলরীং 

স্বাহেতি চ। চতুস্ত্িংশপ্লিপিময়ী পাতু তারাখিলং বপু। ইন্ভ্রো 

বামাক্ষিযুক্ পৃথী সরস্বত্যানলপ্রিয়া । 

কুচ্চাদ্যন্ত। পাতু চোদ্ধং মুলবিদ্যা দশাক্ষরী। তারং মায়! 
বধূঃ কুচ্চং কালী কামকল! ততঃ। উগ্রতারে ভগং কামঃ পর! 
লক্ষমীঃ শিবাঞ্ছুশৌ | সা মহা ষোড়শী প্রোক্ত! তারাদেব্যা ময়া- 
ধুনা । বিধিবদ্ গ্রহণাদন্ত মৃত্যুং মৃত্যুপথং নয়েৎ্। এষ! বিদ্যা 
ময়াগুগু। তন্ত্ার্দিজামলেবু চ | সাম্প্রতং কথিতং দিব্যৎ কবচাক্গ- 

তয়! প্রিয়ে। ইতি তে কথিত দেবি গুহাদ্দ গুহৃতরং পরং। 

ভ্রিলোক্যমোহনং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহং। ব্রক্মাবিদ্যাময়ং 
ভপ্রে কেবলং ব্রচ্মরূপিণং। মন্ত্রবিদ্যা ময়খ্চতৎ কবচং মনু 
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খোদ্িতং। গুরু মভ্যচ্চ্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেদ্ যদি । ব্রিঃ 

সরুত্ব! ঘথাজ্ঞানং ভৈরব স্তৎক্ষণাতুবেৎ। সর্ধপাঁপবিনিমুক্তঃ 
কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ। গুরুঃ স্তাৎ সর্ববিদ্যান্বপ্যধিকারী 

জপাদিষু। শত মষ্টোত্তরং জণ্তা সাক্ষাদ্ ভূমিপুরদ্দরঃ ৷ ব্রৈলোক্যং 
বিচরেন্ধীরো। গণনাথো! যথা গুহঃ। পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্বা মূলেনৈৰ 
পঠেত্ততঃ। পঞ্চবর্ষ সহশ্রাণাং পুজায়াঃ ফল মাপ্রুয়াৎ। ভূর্জে 
বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদ্রি। পুরুষে! দক্ষিণে বাহোৌ 
যোষিদ্বামভূজে তথা । বহু পুভ্রবতী নারী পুরুষো ধনপুত্রবান্। 
সর্বসিদ্ধীশ্বরে! ভূত্ব! বিচরেতৈরবো। যথ1 । ত্বগাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি 
্রন্ধান্ত্রাদীনি ভৈরবি। মাল্যানি কুস্ুমান্যেব ভবস্তি সুথদ্ানি চ। 

তন্ত গেহে চিরং লক্ষীর্ধ্বাণী বন্তে, বসেদ্ঞ্বং। ইদং কবচ 

মন্তাত্বা৷ তারাং যো ভজতেহধমঃ। অল্লাযুর্নিধনো! মৃর্ধো! ভবত্যেব 
ন সংশয়ঃ। ইতি ভৈরবীভৈরবসম্বাদে তারাকল্পে ভ্রৈলোক্যমোহনং 
নাম তারাকবচং সমাপ্তং। 

লাত 

0 

অথ তারাস্তোত্রং | 

মাতনীল সরশ্বতি প্রণমতাং সৌভাগাসম্পন্প্রদে । প্রতাালীড় 
পদ্স্থিতে শবনহৃদি ম্মেরাননাভ্তোরুহে। ফুলেন্দীবরলোচন- 

্রয়বুতে কন্্রীং কপালোৎ্পলে খড়গঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামী- 
শ্বরী মাশ্রয়ে ॥১॥ বাচামীশ্বরি ভক্ত কল্পলতিকে সর্ধার্থ সিত্ধীশ্বরি, 
গদ্য প্রাকত পদ্যজাত রচনাসার্বজ্ঞ সিদ্ধিপ্রদে । নীলেন্দীবর- 

লোচনব্রয়যুতে কারুণ্যবারাংদিধে, সৌভাগ্য! মৃতবর্ষণেন কৃপয়া 

সিঞ্চস্বমন্মাদৃশং ॥২॥ খর্ব গর্ব্বসমূহ পুরিততনো! সপাদিবেশো- 



১০৮ বর্ন ূ 
পিপি সিলা সিরিজা উল সিল িিসিনিটি ঈবণি উ খপ সত সি পিল পির ঈ্রী সিএ সিল দির সি সিল ৯ লী সকল সস অব পি তি রী সী সপ বা সিট পক অপ উজ পন পর উপ রা সেরা জব জী বি 

জ্বলে। ব্যাক পারিবীত স্থন্দর কটিব্যাধুতঘণ্টান্কিতে। সদ্যঃ 
কতগলদ্রজঃপ রিমিলনুগুদ্বয়ী মৃদ্ধজজগ্রস্থি শ্রেণিনৃমুণ্দামললিতে 

ভীমে ভয়ং নাশয় ॥৩। মায়ানঙ্গ বিকাররূপ ললন বিন্দর্ধ চন্দ্রা 

স্কিতে, ছ' ফট কার ময়ী ত্বমেব শরণং মন্ত্রায্সিকে মাদৃশঃ। মৃর্তিত্কে 
জননি ত্রিধ! সুঘটিতা স্থুলাতি হুক্। পরা বেদানাং নহি গোঁচর! 

কথমপি প্রাপ্তাং হু তামাশ্ররে ॥8॥ ত্বৎপাদান্ুত্ধসেবয় স্ুক্ৃতিনেণ 

গচ্ছস্তি সাষুজাতাং তস্ত শ্রীপরমেশ্বরী ত্রিনয়ন ব্রন্মাদি সাম্যাত্মনঃ | 

ংসারান্ুধিমর্জজনে পটুতনুন্ দেবেন্দ্রমুখ্যান্ সুরান্, মাতস্তৎ্পদ 
সেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দধীঃ সেবতে ॥৫॥ মাতন্বাৎ 

পদপক্কজদ্বয়রজোমুদ্রাঙ্ক কোটাবিণন্তে দেবা জয়সঙ্গরে বিজয়িনো 

নিঃশক্ক সঙ্কে গতাঃ। দেবোইহং ভুবনেন মে সম ইতি স্পর্ধাং 

বহস্তঃ পরৈস্বস্ত;ল্যাং নিয়ত বথ। শুচিবরীনাশং ব্রজস্তি স্বত্সং ॥৬| 

বশ্নামস্মরণাৎ পলায়নপরা দ্রষ্ঞ্চ শক্ত ন তে ভূতপ্রেত পিশাচ 
রাক্ষসগণ! যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ / দৈতা। দানব পুঙ্গাশ্চ খচর 

ব্যাঘ্বাদিকা জন্তবো, ভাকিন্তঃ কুপিতাস্তকাশ্চ মন্তুজং মাতঃ ক্ষণং 
ভূতলে 1৭॥ লক্ষমীঃ সিদ্ধগণাশ্চ পাঁছুকমুখ!ঃ সিদ্ধান্ত! বৈরিণাং 
স্তস্ত শ্চাগ্সিরণাঙ্গনে গজঘটা স্তস্ত স্তথা মোহনং। মাতন্বৎ্পদর 

সেবয়! খলু নৃণাং সিধ্যস্তি তে তে গুণাঠ ক্রান্ভিঃ কাস্তমনোভ বস্ত 

ভবতি ক্ষুদ্রোইপি বাচম্পতিঃ ॥৮॥ তারাষ্টক মিদ্ং পুণ্যং ভক্তিমান্ 

যঃ পঠেন্নরঃ| প্রাতর্মধ্যাহ্ন কালে চ সারাহ নিরতঃ শুচিঃ। 

লভতে কবিতাং দিব্যা সর্ধশান্ত্ার্থবিভ্ভবে্। লক্ষমীমনশ্বরাং 

প্রাপ্য ভূক্ত। ভোগান্ যথেশ্সিতান্( কীন্ডিঃ কাস্তিশ্চ বৈরুহাং 
সর্বেষাং প্ররিক্তাং ব্রজেৎ। বিখাতিথ্চাপি লোকেছু প্রাপ্যান্তে 

মোক্ষমাপুয়াৎ। ইতি নীলতন্ত্রে তারাষ্টকং সমাপ্তং ॥ 



জর | ১০৯ 
৮ 

লিসা শিম সলনি শিউলী শোতে উলািলি ললিতা | উল ক সিসি সিল পা সপন সী তাস পে সপ সী ৯ লা সপ পিরি তি সি সক সা পিন সিল পতি শর সি সত সজল সিদি ৯স এলসি পরল 

তারা শতনাম স্তোত্রমৃ। 
শ্রীশিব উবাঁচ। তারিণী তরল। তন্বী তারা! তরুণবল্পরী । 

তীররূপা তরশ্তাম! তন্ুক্ষীণপয়োধরা ॥১॥  তুরীয়া তরলা তীব্র 

গমনানিলবাহিনী । উগ্রতারা জয়! চণ্ডী শ্ীমদেকজটা শিবা ॥২। 

তরুণ! শাস্তবী ছিন্্রভাঁল! চ ভদ্রতারিণী | উগ্র উগ্রপ্রভা নীল! 

কৃষ্ণ নীলসরন্বতী ॥৩| দ্বিতীয়া! শোভনী নিত্যা নবীনা নিত্যনু- 
তন! । চগ্ডিক! বিজয়ারাঁধা! দেবী গগনবাঁহিনী ॥5॥ অট্হাস্তা 

করালান্ত। বরাস্তাদিতিপুজিতা । সগুণ! সগুণারাঁধা। হ্রীন্্র- 

দেবপুজিত! ॥৫॥ রক্তপ্রিয়া চ রক্তাক্ষী কুধিরান্তবিভূষিতা 
বলিপ্রিয়া বলিরতা ছুর্গী বলবতী বলা ॥৬॥ বলপ্রিয়া বলরত৷ 

বলরামপ্রপুজিত। ॥ অর্থকেশেশ্বরী কেশ! কেশবেশ'বভূষিত! ॥৭॥ 
পল্পমাল। চ পদ্মাক্ষী কামাখ্যা গিরিনন্দিনী | দক্ষিণ! চৈব দক্ষা চ 

দক্ষজা দক্ষিণেরত| ॥৮॥ বজপুষ্পপ্রয়ারক্তপ্রিয়! কুন্থমভূষিত! | 

মাহেশ্বরী মহাঁদেবপ্রিয়! পদ্মবিভূষিত! ॥৯॥ ইড়া চ পিঙ্গল! চৈৰ 
স্ুয। গ্রাণরূপিণী। গান্ধারী পঞ্চমী পঞ্চনদাদপরিপুজিতা ॥১০॥ 

ইত্যেতৎ কথিতং দেবি রহন্তং পরমাডুতম্। শ্রত্বা যোক্ষম- 

বাঞ্জোতি তারাদেব্যাঃ শ্রসাদতঃ ॥১১।॥ যইদং পঠতি স্তোত্রং 

ভারাপ্ততি রহম্তকং | সর্বসিদ্ধিকূতো তৃত্বা বিহরেৎ্ ক্ষিতি- 

মণ্ডলে ॥১২॥ তন্তৈব মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্তান্মম সিদ্ধি রম্গুভমা । ভব- 

ভ্যেব মহামায়ে সত্যং সত)ং ন সংশয়ঃ ॥১৩। মন্দে মঙ্গলবারে চ 

ষঃ পঠেন্লিশি পংযতঃ। তস্য মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্তাদ্গ'গপ তাং লভেভু, 

সঃ॥১৪॥ শ্রদ্ধয়াশ্রদ্ধয়া বাপি পঠেতারারহস্তং , সো২চিরে- 

পৈব কাঁলেন জীবনুক্তঃ শিবে। ভবেৎ ॥১৫। সহক্রাবর্তনান্দেবি 



১১০ ধর্ষন | 
শস্পস ৮৮৯৮ ৯৩ উল এল সী সিও উল ছিল ছর্ত উল দিপা উিলাছি পাসিএিসছ কি লি সিল এ সি ৯ চা 

পুরুশ্চর্ধ্যাফলং ভে । এবং লততযুক্ যে ায়্তস্তামুপাতে | 

তে ক্ৃতার্থা মহেশানি মৃত্যু সংসারবন্ধনাঁৎ ॥১৬] ইতি গ্রীনুণ্ড- 
মালাতন্ত্বে তারিণী শতনাম স্তোত্রং ॥ 



ক্েস্নাম্ন। 

জপনিয়ম। 
সকল তস্ত্রের মূল যে জপদ্া'রা অতীব ছুললভ সিদ্ধি লাভ হয়। 

জপই প্রধান অঙ্গ । কিন্ত জপের নিয়ম না জাঁনিলে জপফল প্রাপ্ত 
হওয়] ছুরহ। এই জপের প্র্রক্রিয়] প্রত্যহ করিতে পাঁরিলে 
অচিরেই ফল প্রাপ্ত হওয়া সায় । 

১। আচমন--ইষ্ট দেবতার পদ্ধতি অন্গরূপ। 
২। জলশুদ্ধি--পদ্ধতি মত। 
৩। আঁসনশগুদ্ধি-- + 
৪) গুরু, গণেশ ও ইষ্টদেবতার প্রণাম! 
৫| কপাটভঞ্জন-_হ" মন্ত্র দশবার জপ। 
৬। কামিনী তত্ব_ত্বদয়ে ক্রোং বীজ দশবার জপ করিয়া 

কামিশীধ্যান-__সিংহ স্বন্ধদমারডাং রক্তবর্ণাং চতুভূ্জাং | নানা. 
লঞ্কার ভূষাচ্যাং রক্তবন্ত্রবিভূষিতাং শঙ্খচক্র ধন্র্বান বিরাঁজিত 
করানুজাং। এই ধ্যান করিয়! কং বীজ ১০ দশবার জপ। 

৭ প্রফুল বাজ জপ-_ক্লী বীজ দশবার জপ। 
৮1 প্রাণায়াম--পদ্ধতি অনুযায়ী | 
৯1 মাতৃকান্তাস-- » 

১০। ভূতগুদ্ধি-_ এ 
১১। খাধ্যাদিহ্যাস- .: % 
১২1 করন্তাস--- ্ 
১৩। অঙ্গন্তাস-- রি 



১১২ ধন্মানুষ্ঠান ৷ 
০৬ পু লি এপি সিসির রা ৬ সিন সিসি লী আন উপল 

১৪ | সমর্থ হইলে এই সময় তারকন্তাস ও ডাকিন্ত।দি স্তাস 

করিবে । 

১৫ মন্ত্রশিখা-নিশ্বাস রোধ করিয়! কুগুলিনীকে মুলাধার 
হইতে সহম্ারে পুনঃ পুনঃ ভ্রামিত করিবে । এই মত করিলে 
তেজ দৃষ্ট হয়। ইহাই মন্ত্রশিখ! । ইহা যট্চক্রের অঙ্গ | 

১৬। মন্ত্রচৈতন্ত--ঈং বীজ ছার। মূলমন্ত্র পুটিত করিয়া জপ 
১০ দশবার করিবে । 

১৭। মন্ত্রার্থভাবনা--দেবতাঁর মুভি চিন্তাই মন্ত্রর্থভাবন । 
ক্রী'--ক কালী ব্রহ্মর প্রোক্তং মহামায়ার্থকম্চ ঈ। 
বিশ্বমাত্রকে। নাদে বিন্দুঃ ছঃখহরার্থকঃ । তেনৈব কাঁলিকা- 

দেবীং পুজয়েদ্দ,:খশাস্তয়ে | 
দ্ুংশ-দ হূর্গাবাচকং দেবি উকারশ্চাপি রক্ষণে। 

বিশ্বমাতানাদরূপা। কুর্বর্থোবিন্দুরূপকঃ | হন্মাৎ তেনৈৰ 

বীজেন দুর্গাযারাধয়েৎ শিবে ॥ 

এই মত্র প্রতে।ক মন্ত্রের অর্থ আছে । 

১৮ মন্ত্র সঙ্কেত--একাক্ষর মন্ত্র মন্ত্র বর্ণময়ী দেবতা! ; দ্যক্ষরে 

অষ্টবর্ণং হ্বদয় পর্যন্ত দ্বিতীয় বর্ণৎ কটিদেশ পর্য্যস্তং | 

১৯। নিদ্রাভঙ্গ_-হ্বদয়ে ঈং বীজ ঈং দশবার জপ । 
২০। কুল্লকা-ক্রী" হু শ্রী হী" ফট্মন্তকে ৭ষার জপ । 

(কালী মন্ত্রে) 
হীত্রী হা মন্তকেণপবার। (তারা মন্ত্রে) 

ই" হী হাঁ হী" ম্তকে ৭ বার। (জগদ্ধাত্রী মন্ত্রে) 
২১। মহসেতু--ক্ঠে ৭ বার জপ | 

কালী--ক্রী 



কালী-কবচ। ১5৩ 
কপি ইল বে তালাইলান্ল পি বা উপ জলা সা চির উপ পি আমল িনলসিনাডিকাি (সি জল »/ সি সিসি ভিটা ভি রী সপন নাসিলিপাসিিত লিপি অন দিসি টিসি উর ধা ছিল ছি লািপাসপিসিলসি সত ৯ লঞ্মিলাি 

তারাস্্হু 

জগদ্ধাত্রী স্ত্রীং 
২২। সেভু-্্হদষে ৭ বার জপ। 

কালী--এ হ' এ 
তারাও" হী 

জগন্ধাত্রী--হী” স্বাহা। স্ত্রী ও শৃদ্রের-ফট,। 

সুখশোধন--মুখে ৭ বার। 

কালী-_ক্রী' ক্রী” ক্রী' ও ও ওক্রী ক্রী' ভ্রীণ। 

তারা-_হী' হ' হী । ্ 

জগদ্ধাত্রী--এঁ' এ এ । 
করশোধন-করে ৭ বার । 

কালী-_ক্রী' ঈ" ক্রী' করমালে অস্্ায় ফট. | 
তার--মূলমন্ত্র। 

জগদ্ধাত্রী--ও হী” জী হৃ স্ত্রী । 

যোনিমুস্্া--ইহা ষট্চক্রের বিষয় অসমর্থ পক্ষে ওঁ মূল ও 

অথব! হী মূল হী” ১০০৮ এক হাজার আট জপ। 

নির্ধাণ_-ও অং মুল এ সবিন্দু অন্থুলোম মাতৃক ওঁ মূল ও 
সবিন্ধু বিলোম মাভৃক1 এঁ' মূল অং ও । 

প্রাণযোগ--হী মূল হী” হৃদয়ে ৭ বার। 
দীপনী--ও মূল ও হৃদয়ে ৭ বার। 
অশৌক ভঙ্গ_-ও মূল ও হৃদয়ে ৭ বাঁর। 
অমৃত যোঁগ--অঁ উ' হী মুল দশ বার। 

প্রমদা--ঈ" হৃদয়ে দশ বার। 
সপ্তচ্ছদ!----ক্রী ক্রী' হী স্ত্রী ই" ও ও হৃদয়ে দশবার | 

লি ওসি সি উরি শি তিল 



১১৪ ধর্মানুষ্ঠাঁন । 

উৎকীলন--দেবতার গায়ত্রী দশবার । 
দৃষ্টসেতু--নাসাগ্রে বা ভ্রমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়! গ্রণৰ দশ বাঁর। 
সহশ্রারে--গুরু চিন্ত!। 

কামকলা ধ্যান-.গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য 

ইষ্ট মন্ত্র জপ--জপাস্তে পুনর্বার কুন্ুকা! মহাসেতু সেতু ও 

অশৌচ ভঙ্গ জপ করিয়া জপ সমর্পণ ও তদনস্তর প্রণাম ও 
গ্রাণায়াম করিবে | 

জপন্তাদৌ শিবাং ধ্যায়ে ধ্যানন্তাস্তে পুরজপেৎ, জপধ্যান- 

সমাধুক্তঃ শীঘ্রং সিদ্ধ্যতি সাধক ॥ 

( কৌলাবলী তন্ত্র। 

শপশিট 0 



৭ নাম । 

পরিশিষ্ট । 
৪৩ ৩ 

দল সাধন। 

শীদেবাবাঁচ1-- 

দেখদেব মহাদেব স্যাষ্ট-হ্রিত্যস্ত-কারক | 

মুদ্ধি, পল্মং সহম্ারং রক্তবর্ণমধোমুখং ॥ 
৩স্ত মধ্যে স্থিতং ধ্যাত্ব। গুরুং শাস্তং সশক্তিকং | 

মুলাধারে মহাশক্তি কুগুলি রূপধারিণী॥ 

অধোবক্ত, ক্রমেণৈৰ সর্ধপদ্মেষু ভাবনা । 
তর্দা কথং ভবেল্ত্র অধোভাবে কথং ভবে ॥ 

শ্ীমহাদেব উবাচ '-_ 
থাযুক্তং তব! দেবি কথিতং বীরবন্দিতে । 

এব মেব তু সন্দেহো জাঁরতে নাত্র সংশয়ঃ | 

কথ্যতে পরমেশানি সন্দেহচ্ছেদ-কারণং । 

তানি পদ্মানি দেবেশি স্ুনুয়াস্তঃস্থিতানি চ7 

পরং ব্রহ্ম স্বরূপাণি শবত্রক্মময়ানি চ। 

তৎ সর্ধং পঙ্কজং দেবি সর্বধতোমুখ মেব চ ॥ 

গ্রবৃত্তিশ্চ নিবুত্তিশ্চ দে ভাবৌ জীবসংস্থিতৌ । 

শুবুতি মার্গ সংসারি নিবুতিঃ পরমাত্সিনি | 



১১৬ 

লিপীসিললীসবিসিনাসি পিছ শছরাখি ক 

ধন্মানুষ্ঠান 
পাসিলিস্সিকা সপ সপাসিদি্ | পাসকিলীসর্ট উল ছি পৌনদ ৭ 4 আকিকা জানি ঢা & | উস থা লিভ দতসিশ্ছি পোিশ শী ৯১ ডা আছ 

রবি ভাব চা অধ্োবজ্ঞ।ণি রা | 

নিবৃত্তি ষোগ মার্গেণ সদৈবোদ্ধমুখানি চ ॥ 

এব মেব ভাবভেদাঁৎ সন্দেহো না।তজায়তে। 

ইঠ্যেতৎ্ৎ কথিতং দেবি সমজ্ঞানবিলোকি তং ॥ 

অথ যোঁগং শ্রবক্ষ্যামি যেন দেবমঞ্জে। ভবেছ। 

মূলপদ্মে কুগুলিনী যাবগ্লিদ্রাধুতা ভবেৎ ॥ 
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিদ্ধিঃ স্তাৎ মন্ত্রযস্তাচ্চনাদিকং | 

জাগর্তি যদি সা দেবি বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ ॥ 
তন্তাঃ প্রসাদান্রিরযান্তি মন্ত্যন্ত্রার্চনাদয়ঃ | 

যোগযোগাভবেনুক্তিঃ মন্ত্রসিদ্ধিরথগিতা ॥ 

শিদ্ধিম্দনোঃ পরা ব্যাপ্তি রিতি শান্তস্ত নির্ণয়; | 

জীব-নুক্তশ্চ দেহাস্তে পরং নির্বাণ মাপ্ুয়াৎ। 
সংসারোভারণং মুক্তি ধোগশাস্ত্রেণ কথ্যতে ! 
প্রাণায়ামৈ জপৈ ফৌগৈঃ তযক্ত জন্ম জরাদ্দিকং | 

চতুর্দলং স্তাঁদাধারং স্বাধিষ্ঠানত্ত ষড়_দ্রলং। 

নাতৌ দশদলং পদ্মং হুর্যযসংখাদলং হৃদি | 
কণে স্তাঁৎ ষোড়শদলং জ্রমধ্যে ছিদলং তথ! । 

সহত্রদল মাখ্যাতং ব্রহ্মরন্ধে, মহাপথে ॥ 

মাতৃকাক্ষর সম্ভুঁতং সহশারং সরোকুহং | 

অধোঁবক্ত, ং শুরুবঃং রক্তকিগ্রন্কভাসিতং ! 
ইতি রত্তবর্ণং সুন্দরি বিষয়ে বোধ্যং | 

্রন্মা বিষু্চ কুত্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ॥ 
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট. শিবা: পরিকীতিতাঃ। 

ডাক্নী রাকিণী চৈ নাকিনী কাকিনী তথা 

শনি পতি লা ৯ সপ সীসির্লাটি সি ০৯ ৯৮ একলা শীল তিক লাল 



০ শা লাকি লিগ 

দল সাধন । ১১৭ 

শাঁকিনী হাকিনী চৈব শক্তিরেষা প্রকীন্তিতা । 
আধারে হৃত্প্রদেশে চ ভ্রবোর্মধ্য বিশেষতঃ ॥ 

হ্বয়ভূসলে ব্যাখাত শুত্মৈ বেতর সংজ্ঞকঃ | 
লিঙ্গত্রয়ং মহেশানি প্রধানস্ধ ন চিন্তয়েখ ॥ 

মূলাধারে স্থিত! ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং পরিয়ে । 

মণিপুরে স্থিতং তেজো হৃদয়ে মাঁরুত স্তথ। ॥ 

বিশুদ্ধ তু মহেশানি আকাশং কমলেক্ষণে । 
আজ্ঞাঁচন্রে মহেশাঁনি মনঃ সর্বার্থসাধকং ॥ 

তদুর্ধে পরমেশানি পদ্মমূদ্ধমুখং সদা | 

তত্রোপরি মহেশানি ধ্যায়ে পরশিবং বিভুৎ ॥ 

উদ্ধমুখমিতি অধোমুখমিতি | 

অধোমুখং সহশ্রদলপ দস্তগতং উদ্ধমুখং 

হাদশদলপগ্গোপরি শিবং ব্ায়েদিত্যর্থত। 

তথাচোক্তং যামলে”- 

ধটচক্রং পরমেশানি সদাশিবপুরং সমং | 

শক্তিপুরং মহেশাঁনি সদাশিবপুরংপরি ॥ 

সএব নির্বাণার্ধায় কালোপরিপরিগতা ৷ 

নির্বাণশক্তিঃ পরং শিবস্থানং সৈব গরমপুরুষং 

বৈষ্ণবগণনে পঠস্তীতি প্রায়ো হরিহরপদ্দং কেচিদ্পরে ॥ 

পদ্ং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা মুনীক্্রাশ্চা- 

প্যন্য প্রকৃতিপুরুষং স্বানবিমলং ॥ 

তেন হংসেত্যক্ষরদ্ব়ং রূপং পাদপদ্মযুগলং ধ্যায়েদিভ্যর্থঃ | 

রমিত্ব। শুন সার্ধং কুগুলীং পরদেবতাঁৎ। 

মুলাধারা স্হেশানি সহ্্রারে সমানয়েৎ | 

পদ লা নদ শি ৯ শা জামিল পি পিসি লীগ পি শী শী পাচ শিব শশ্ লা পন 



১১৮ বরমান্ঠান | 
জাপা পরি কি পি পিসি জানি পি পা টি রা লী 8 লিড পা পল 

শুন! চাপরাশক্তিং একং ভাবং বিচিত্তরেৎ। ূ 

 ধ্যায়েৎ কুগলিনীং তত্র ইষ্টদেবীন্বরূপিণীং ॥ 

সদ! যোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্ন তপয়োধরাৎ । 

নবযৌবনসম্পূর্ণাং সর্ববাতরণভূষিতাং । 
পুর্ণচন্দ্রনিভবক্তং সদ! চঞ্চললোঁচনাৎ । 

নানারদুযুতাং ধন্তাং পাদে নুপুরশোভি তাঁং ॥ 

কিন্কিনীঞ্চ তথ। কট্যাঁং রত্বকক্ষণমণ্ডিতাঁং । 

কন্দর্পকোটিলাবণাহ মুছ্মন্দ সঙ সিনীং ॥ 

এবং ধ্যাত্থা জপেন্মন্ত্রং শতমষ্টোওরং শিবে। 

মাতৃকামালয়া জণ্ত তামাজ্াচঞ্ মানয়েৎ। 

তত্রৈবেতরলিঙ্গেন যো জপেৎ কুওলীপরাং ॥ 

ধ্যাত্ব ব্রন্মময়ীং তত্র শতমষ্টোভরং জগেহ। 

ততে! বিশুদ্ধতং নিত্যাং শিবেন সহ যোঁজয়ে॥ 

তামিষ্টদেবতাং ধ্যাত্বা জপেৎ অই্টশতং পরিয়ে । 

হৃৎপদ্মে তাং ততো নিত্যাং বাণেন সহ যোজয়েখ। 

দেবীরূপাঞ্চ তাং ধ্যাত্ব৷ জপেদষ্টোত্তরং শতং | 

স্বাধিষ্ঠীনে তু তাং নিত্যাং শিবেন সহ যোজয়েৎ ॥ 

দেবীরূপাঞ্চ তাং ধ্যাত্ব। শতমষ্টোত্তরং জপেৎ। 

মণিপুরকে তু তাহ নিত্যাং শিবেন সহ যোজনেৎ। 

বধোঁজস্িত্বা জপেন্বন্্রং দেবীং ধাতব প্রিয়ং বদেছ। 

শতমষ্টোত্তরং জ প্র মূলাঁধারে তু তাং নয়েৎ। 

তত্র লিঙ্গং স্বয়স্ভূঞ্চ ধ্যায়েৎ কুন্দসম'প্রভং ॥ 
শুক্রবর্ণং চতুর্ধবাহুৎ পঞ্চবক্ত,ং ভ্রিলোচনৎ । 

' প্রসম্নবদনং শাস্তং নীলকণ্ঠং বিরাজ্িতং ! 



দল সাধন । ১১৯ 

কর্দিনং স্থুরৎসর্ধবভূষং কুন্দসমপ্রভং | 
ষট চক্রং পরমেশীনি ধ্যাত্ব। দেবীং জগনুয়ীং ॥ 

তুজল্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুগুলিনীং পরাং । 

বিসতন্তময়ীং দেবীং সাক্ষাদমুতরূপিণীং ॥ 

অব্যক্তরূপিণীং রম্যাং ধ্যানাগম্যাং বরাননে । 

ধ্যাত্বা জণ্ত তু দেবেশি সাক্ষাদ্ন্ধমময়ো ভবেৎ। 

এবং দ্বাদশধ! দেবি বাঁতায়াতং করোতি যঃ। 

স যুক্ত! সর্ধপাপেভ্যো মন্ত্রে সিদ্ধির্ন চাল্যতে ॥ 

*থাঁচ রুদ্রমামলে | 

ষট চক্রভেদেন প্রীতি ধস্ত সাঁধনচেতসঃ 

সংসারে বা বনে বাপি স পিদ্ধো ভবতি ফ্ুবং॥ 

ষট চক্রার্থং নচ জ্ঞাত্বা যো তজেদম্বিকাপদং | 

তম্ত পাপক্ষয়ং যাতি সপ্ুব্জন্মন্থসিদ্ধিভাক্ ॥ 

জ্ঞাত্ব! ষট চক্রভেদঞ্চ যঃ কর্ম্ধ কুরুতেইনিশং | 

সম্বৎসরাৎ ভবে সিদ্ধিরিতি স্ত্ার্থনিয়ঃ ॥ 

অথ মানসপুজ। অন্নদাকন্পে-- 

হদ্পত্মমীদনং দদযাৎ সহআরচ্যুতামৃতিঃ | 

পাদ্যং চরণয়োদ্যাৎ মনত্বর্ধ্যং নিবেদয়ে ॥ 

তেনামুতেনাঁচমনীয়ং স্বানীয়ং তেন চ স্বৃতং। 

আকশতত্বং বন্ত্রং স্তাৎ গন্ধ: ম্তাৎ গন্ধততবকং ॥ 

চিততং 'প্রকল্পয়েৎ পুম্পং ধৃপং প্রাণান্ প্রকল্পে । 

তেজস্তদবঞ্চ দীগার্থং নৈবেদ্যং স্তাঁৎ স্ুধাদ্ুধিঃ | 

অনাহত'ধ্বনির্ঘণ্ট। বায়ুতত্ব্চ চাঁমরং। 

সহশ্রারং ভবেখ ছত্রং শব্ষততঞ্চ গীভকহ ॥ 



১২৩ 
৬ লেস ৯ ৯০, 

ন্নু্ঠান | 
৮৮ লাঈি পাচ প্ধকীঙ দ্ধ ৪ ৪. লিন পাখি দি 2 পি শি সির সিসি কাস তার শিরা | জী” 

নৃত্য ি্িয় রানি চাঞ্চলাং মনস সখা । 

স্ুমেখলাং পদ্মমালং পুষ্পং নাঁনাবিধং তথ! ॥ 

অমায়াদ্যের্ভাবপুশ্পৈরষ্চয়েদ ভাবগোচরাং। 
অমায়ম্ অনহঙ্কারম অরাগম্ অমদং তথ! ॥ 

অমোহকম্ আস্তঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকৌ তথা । 

অমাৎসর্য/ম অলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুবু'ধাঃ ॥ 
অহিংস! পরমং পুষ্পং পুষ্পম্ উন্জিয়নিগ্রহঃ । 

দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চম ॥ 

ইতি পঞ্চদশৈর্ভীবপুন্পৈঃ সংপৃজয়েৎ শিবাঁং | 
সুধানধিং মাংসশৈলং মত্ম্তশৈলং তখৈব চ ॥ 

সুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ দ্বৃতীক্তৎ পরমান্নকং | 

কুলামৃতঞ্চ তৎ্পুত্পং পঞ্চ তত্ক্ষালনোদকং ॥ 

কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দ্। প্রপুজ য়েখ। 

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাঁতালে গগণে চ জলাস্তিরে ॥ 

দ্ধ যত প্রমেয়ং তথ সর্ধ্ধং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ। 

পাতাল ভূতল ব্যোম-চারিণো বিদ্বকারিণঃ | 

তাঁংস্তানপি বলিং দত্ব! নিষ্বন্দে! জপমারভেৎ ॥ 

্রস্থিমাকুগুলী শঙ্তির্নাদান্তে মেরুসংস্থিতিঃ | 
সবিন্দুং বর্ণমুচ্চাধ্য মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেছ ॥ 

হকরাঁদি সকারাত্তম্ অন্ুলৌম ইতি স্থতম। 

পুনঃসকার মারত্য শ্রীকথীান্তং মন্ং জগেখ। 

অষ্টবর্গাদ্যটবর্ৈস্তথ! নৃনমথাষ্টকং | 
অষ্টোত্রশতং জণ্ড। সমর্প্য প্রণমেদ্ধিয়। ॥ 

সর্বাস্তরাত্মনিলরে সবানতর্জোতি: স্বরূপিনী। 

লি? ৯ পরা কলি হান নটি লা এ ৮৯৮ এপ 



দল মি | ১২১ 

লগা অতি জরি উজ না সি উর ৬৪৫ সি আসর টি জী রি সী সি ৯ তাতে পি ৮ দল হা ঈিী সিটি সি শী সি স্পা সচত ৯ এ সি ৩ ৯ ৮ সিসি বি সি সিল তা সিলসিলা তা উ্রীসিতীস্পির সকল সা রী জল তে ০. কিল সিল 

গৃহাণাস্ত পিং মাতরাদো কাঁলি ( দেখি ) নমোইস্ত তে। 

সমর্প্য জগ মেতেন পঞ্চাঙ্গং গ্রণমেদ্ধিয়া | 

অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিম্ময়তাং ব্রজেত ॥ 

অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদ্রগ্রৌ হোময়েত্ততঃ। 

আত্মাস্তরাত্ম। পরমজ্ঞানাত্ম! চ প্রকীন্তিতঃ ॥ 

গরতদ্রুপত্ত চিৎকুণ্ডং চতুরত্ং বিভাবয়েৎ। 

আনন্দযেখলারম্যং বিন্দুত্রিবলয়াস্কিতম্ ॥ 

অর্থমাক্রাযোনিরপং ব্রন্মানন্নময়ং ভবেৎ । 

বামে নাড়ী-মিড়াং ভাগে দক্ষিণে গিঙগলাং পুনঃ ॥ 

সুযুম়াং মধ্যতো ধ্যাত্ব! কুর্ধযাৎ হোমং যথা বধি | 

ধন্মা-ধর্খেন সাধকেন্দ্রো হবিস্তেন প্রকন্নয়েৎ ॥ 
মূলমন্ত্রৎ সমুচ্চা্ধ্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুং। 

নাঁভি-চৈতন্তরূপাগ্ৌ হবিযা মনস।-ক্রচা | 

গ্ানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবুভীজু হোমাতং ॥ ১ ॥ 
ব হু জায়ান্ত মন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ প্রথমাহুতি ং 
মূলমন্ত্রোপরি শ্লোকমপরং হোময়েন্মন্ং ॥ 

ধর্মীধন্ম-হবিনীপ্তে আত্মাঘ্ৌ মনসা ভ্রচা ॥ 
ুধুষন। বর্মন। নিত্যমক্ষবৃতীভু হোমাহং দ্বাহা ॥ ২ ॥ 
প্রকাশাকাশ হস্তাভ্যামবলম্বোন্সিনীক্রচ। | 

ধ্ঘাধর্দ-কলাম্েহ পুর্ণমগ্ৌ ভুহোমাহম্ ॥ ৩ ॥ 
বহি জায়াস্ত মন্ত্রেণ তৃতীয়ানুতি মাচরেৎ। 

মুলমন্ত্রৎ সমুচ্চার্ধ্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুং ॥ 

অস্তনিরস্তরনিরিন্ধন মেধমানে মায়ান্ধকারপরিপন্থিনি সদ । 

কন্সিংশ্চিদতদ্ুমরীচিবিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বন্ুধাদি 



১২২ ্ীন্টান | 
শা ০ বকটি জী জলি মা এ টি উদ সিল আরজ অক্া জলে জী সহলাললা বিলী ধীর দর পা শি সত সি পিসি রসদ সিসি সি সিল হ। শ্রা ৯৫ পিছত আবি সিল সী সী লী না জিকা সিট আলী লি গণ উর 

শিবাবসানম্ ॥ স্বাথ। অনেন মনুনা-ছুত্বা পুরণাছিতিরনস্তরং | 
ইনদস্ত পাঁত্রতরি হং ম্হস্তীপপরামৃতং পুর্ণাহুতিময়ে বন্ধ পূর্ণ হোমং 
জুহোমাহং ॥ বহ্ি-জা্রাস্তমন্রেণ দদ্যাচ্চ পঞ্চমাহুতিম্ । 

অস্তর্ধাগং সমাপোব বহি-্যজন মারভেৎ । 

ইতান্নরদাকঞ্জে অস্তর্যজন নাঁম সপ্গুম পটল্ঃ ॥ 



শ্ামাযন্ত্র 

আদৌ বিন্দুং স্ববীজং ভূবনেশঞ্চ বিলিখ্য ততঙ্িকোণং 

তথ্বাহো ভ্রিকোণচতুষ্টয়ং বৃত্তম্টদনং পদ্মং পুনর্বত্ং 
।চতুদণরাত্বকং ভূগৃহং লিখেৎ। 





তারাযন্ত্র 

স্বযোনিং চন্দনেনাইদলং বৃভং লিখেতঃ | মুদ্বাসনং সমাসাদ্য 
মায়াং পূর্বদলে লিখেৎ। মধ্যবীজং দ্বিতীয়ে ফমুভ্তরে পশ্চিমে তুটং। 
মধ্যে বীজং লিখেভারং ভূতশুদ্ধি মথাচরেৎ। দ্বিতীয়ে দক্ষিণে । 
তারং ইকারং তারাপ্রণবত্বাৎ। টং পশ্চিমে ভগে কু্চং পত্রান্তে 
ভূপুরদ্বয়মিতি ভৈরবীয় বাক্যাচ্চ। মধ্যে ষটকোণাস্বিত পদ্মমিতি 
কেচিৎ। তছ্ক্তং ফট্কোণাস্তর্গত-পদ্মৎ ভূবিষ্ব দ্বিতীয়ং পুনঃ। 
চতুরঅং চতুর্ধীরমেবং বা যন্ত্রমালিখেৎ। বীজলিখনস্ পুর্ব | 





দুর্গাযন্ত্ 

ব্রিকোণং বিন্যুসেৎ পূর্বং নবকোণসমন্বিতং 
ভ্রিবিষ্বসহিতং কার্য্যং অষ্টপত্র সমদ্বিতং | 

ভ্রিরেখা সহিতং কার্যাং রুদ্রতৃপুরসংযুতং । 
সমীক্কত্য যথোক্তেন বিলিখেদ্বিধিনামুনা । 
নানান্ত্রসংযুতং লেখ্যং চক্রং মন্তরমন্থিতং | 














